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INTRODUCTION. 

Ever since the evolution of man began fromthe brutal 
state, Great Persons have stepped into and passed 
away from this world leaving behind their marks in 
the annals of the progress of mankind. They are the 
light guiding and shaping men’s thoughts and actions in 
their bewildering journey of life. They are the proclaimers 
of the unspeakable significance, the unreachable height, the 
immeasurable breadth and the unfathomable depth of the 
Infinite Power. By them the whole world moves ; in them 

the whole world rests ; for them the whole world longs. 
The history of the world is the history of these Great Men. 
Leaving the prehistorical periods, a little thoughtful mind 
can, fromthe dawn of documentary history down to modern 
times, perceive how the world has been affected by the 
appearance of the personages like Buddha, Christ, Alexan- 
dar, Sankara, Kalidas and Shakespeare. These Great Men 
or Heroes, as they are justly called, are not confined to a 
certain country or to a certain age. They have been making 
their appearance in different corners in different ages. 
Wherever they appeared, whether in the meditative East or 
in the practical West, they were received with divine honor, 
regarded with admiration and adored with prostration, “The 

worship of a Hero” truly says Carlyle, “is transcendent 

admiration of a Great Man...... No nobler feeling than this 
of admiration for one higher than himself dwells in the 
breast of man.” Architects built temples in their honour ; 
sculptors carved their pictures on wood and stone ; painters 



drew their figures in beautiful colors; poets sang their 
heroic deeds. Through the veil of thirty and more centu- 
ries, we can clearly see the poetic genius, even in the 
earliest stages of intellectual development, bent towards 

venerating, worshipping and extolling the heroic element 
wherever found. The Vedic Rishis sang the glory of Thc 
Great Hero, Valmiki that of Rama and Vyasa that of Sree- 
krishna. Tt is this poetic instinct that excited the burning 
emotions of Sreenatha, the grandest, if not the first of the 

galaxy of Telugu Poets, to sing the valour of the Heroes of 
the Palnad and it is the history of these Palnad Heroes, de- 
picted by Sreenatha that is found in the following pages of 
this book. These warriors had left their distant home on the 
banks of the Narmada, migrated into the broad grand plains 
of the Palnad and settled there—settled never to return, 
They conquered and colonized the country and ever since 
the Palnad has been called their home and they have been 
styled, “ Palnad Heroes.’ They held undisturbed sway 
over it and diffused their religion and civilization among the 
people. They have built cities, made tanks, constructed 

anicuts, dug canals, erected temples and raised fortresses 
in the Palnad and the surrounding country, traces of which 
remain to this day whispering in the listening ears, dumb 

as they are, wonderful tales about the mental and material 
progress of their makers in days gone by. Fortunately or 
unfortunately, the country had their rule only for a short 
time. During that short period, they held such a wonder- 

ful sway as was never equalled in the annals of the medize- 
val history of India. Their love for the subjects was 

unlimited. Their principles of duty were unequalled, Their 
indomitable valour was unparalleled. The chaotic battle. 
field was their sporting ground. The roar of the trumpets 



was their delightful sound. The bare flashing sword was 

their walking-stick. They were strict but not bard; they 
were brave but not ferocious ; they were valiant but not 

cruel. Fear, they did not know ; lawlessness, they did not 
hear ; death, they did not horror. After peacefully gover- 
ning the country for a short period, in a great fratricidal 
war that ensued, they, sacrificing their lives in defence of 
their rights and for the honour of their country, displayed 
astounding and superhuman prowess which, as was natu 
rally the case in those ancient times, held them deified in 
the eyes of the people dumb with awe and wonder. What 
with their humane government and what with their extra- 
ordinary character, they have earned the love, respect and 

admiration of the people as no other ephemeral sovereign 
had done. Villages are named after them. Temples are de- 

dicated to them, Their pictures are carved upon stones. 
Gorgeous processions are held in their honour. People 
vie with each other in paying their adoration irrespective 

of caste and creed, I cannot refrain from quoting in this 
connection the following lines of that famous archzeologist, 
Robert Sewell, concerning these Heroes:--- 

“Itis a curious fact that, while the Palnad He. 

roes themselves worshipped indiscriminately Vishnu and 
Siva and while this mixture of worship is still largely 00. 
served in this out of the way part of the country, we have 
in this Heroes’ temple a sort of Mussalman coalition into 
the bargain. The Mussalmans take part in the annual festi- 
val and pay their devotions to the souls of the Heroes; and 
the walls of the temple are discolored with the splashes of 
chunam water and red paint thrown on them by Muham- 
madan admirers.” Lists of Ant. Vol, I, 



శ్రీ 

The construction of the temple itself is attributed to 
a Mahammadan whose grave is still to be seen within the 
precincts of the temple. Our admiration is all the more in- 
creased when we read the story of a female of Panta Keddi 
family, who, acting, as the Commander-in-chief, made such 
wild charges, evinced such gigantic valour and fought with 
such stupendous courage as would excite the wonder of 
Nelsons and Nopoleans. Thousands of people flock together 

every year at Karempudi, the scence of the great battle, from 

almost all parts of the Telugu country. The people are very 
ardent in their faith in the Heroes. They worship them as 
Gods. In marriages and such like ceremonies, the symbols 
of the Heroes stand on the sacred altars in the houses of 

the people even to this day. It is really interesting to see 
how Veroism (Hero-worship) which resembles to sme 
extent the Norse faith of Scandinavia and the Shintoism of 
Japan, originated in the Palnad and extended its influence 
thoughout the Telugn country, This Hero-worship has 
been continuing here for eight centuries and, though an 
orthodox religionist may coldly speak, a gloomy theolo- 
gian may disapprove, and a haughty atheist may laugh at the 
idea, yet must continue as long as the Earth turns round 
the sun, of course, not in the same form in which it now 

exists in the illiterate country-folk uninfluenced by modern 
science and civilization. 

This ballad of the Palnad Heroes, apart from its ethi- 
cal and ethnical interest, marks a new era in the history of 
Telugu Literature. Telugu Literature seemingly beginning 

from Nannaya Bhatta, before whom the existence of Telugu 
works is only a hypothetical entity, greatly developed and 

arrived at a pitch of excellence, in the writings of Srecna- 



tha, that has neither been equalled nor surpassed in subse- 

quent years. Sreenatha, as a real poet, has clear insight 
into the recesses of human nature. He always expresses 
his own thoughts and feelings and does not imitate the des- 
criptions of his forerunners so often and so shamefully as 
most of the Telugu poets do. He is never satisfied with 
using hereditary similes as Samuel Johnson calls them, 
His ways of description are peculiar to himself. He does 

not appear to have cared so much for the convention- 
alities of art as for the thought and its expression, 
For ceremony, he is a Vira Saivite, but for religion he 

seems to belong to the school of rational philosophers as 
they may be called. Though we cannot claim for him 
subtler elements of morality, his movements seem to be 

entirely in high society and he was the greatest scholar of 
his age in the Telugu country. 

The "alnati Veeracharitra, the work of such a great 

poet, has been unpublished and unknown to the general 
public until this time. It, inthe course of four hundred 
and more years through which it kept its existence, under- 
went many changes, though not radical, in its composition 
Somehow or other, the book, from very early times, has 

always been in the hands of the illiterate low caste beggars 

who sing the story to the people and receive something in 
reward from them. These illiterate people who possess the 
book never like the idea of publishing it thinking that, if 
published, every one would know those poems. Brahmins, 
in general, think it madness to pay close attention to the 

singing of these beggars and disgrace to hold conversation 
with them. Moreover, this voluminous poem is not in one 
place with one person but portions of it are scattered 



thioughout the Telugu country. Under such circumstances, 

the readers can imagine the awkward ౧౦౩16౦౧ in which | 
was when trying to get the book and the difficulties that 

would present themselves before finally succeeding in the 
attempt. In a way, 1 have now published this part of thc 
whole poem and eagerly expect encouragement from the 
Telugu Public to bring out the remaining portions also 

within a short time. 1 have fixed the date of the war and 
the original home of the Heroes in my Telugu introduction 

with the light of the few historical accounts, Puranas and 
inscriptions T could have access to and if students 
of history kindly give their valuable suggestions upon the 
points, 1 shall feel highly grateful and acknowledge my 

indebtedness tc them Although the book had been given 

to the press nearly one year back, it could not be complcted 
till now owing to my limited means and లం that I couid 
devote for it in the midst of other duties. My best thanks 
are, however, due to M.R. Ry. D. Kesava Row Pantulu 

Garu, Proprietor of the Vani Press, for the kind and timely 
help he rendered me in many ways in bringing the book 

to its present form at least so early as this, 

BrzwAaDA, Oth Tune, 1911. | కా ARKIRAJU UMAKANTAM. 

శp ద పాన 44) 



ఎ పల్నాటి నీగ చరిత కథాసారము ఇ 

ly 

ఈ ర్హగి దేశమున బాలమాణాపురి యమ పట్టణముకలదు. జంభ నాపురియని దీనికి 

నామాంతేరము. దీని ననుగు రె జేలుచుండెలు ఇతయ కా వీ గ్యార్లుసున శీడవతరము 

తాకు, కా గృవీర్యుండు చేసీనపాపగులు భూధింపంగా ననుగురాజా (బాహ్న్మణో త్రముల 

మూలే చనవలన జీడనూ నెగుడ్డలుధరించి ససెమ్య(డు సామాత్యు(డు సధనుడు సకులజ్జీ 

వుండు సక కుంబూండే ౧ -జ్యమువి డిచి వ మ తీగ్గయాత్రలకు వెడలి నానా 

'కేతంబుల సేవింపుచు నదులభోోమును(గుచు నయథ దేశము నకువచ్చి యమ రావతిరేవున! 

గృష్రానదిలాేస్నా నము చేయ (గ న ౧ ట్ల 
౧౧ 

నిజీడినూ నెగుడ్డలు తెల్లనా మెను. ఇట్లు వనములు 

'తెకవగుటయే పాపబిమోచనమునకుం జీహ్న మని (బావ్మాణు లనుగు రాజునకు. బథమి 

నల జెప్పియుండిరి అనుగు రాజప్పుడు చందవోలులో రాణ్యముచేయు చున్న రాజుకూ 

తును వివాహమా డెను. అమెజేరు మెలాంబ ఫాతునకుం జందవోలుగాజా పల్నాడరణ 

మిచ్చినందున ననుగు "జా గురిజాలరా జధాని౫ 6 బల్నా టిక ధిపతియయ్యాను అనుగు రాజూ 

నకు ఖభాగ్యలుమువ్వురు. వీరవి ద్యాచేవి (విజ్ఞలటేవి్శు భూరమా దేవి మైలమా దేవి. వీర 

పి ద్యా దేవియందు. 'బెదమల్లదే వ్రంశు, పీనమ ల్ల దేవుండు, బాలమల్ల దేవుండు నను మూగురు 

పుత్రులుగలిగిరి, మెలమాగేవియందు నలగామ గాజు పుళ్లైను. భూరమాబేవియందు6 గామ 

రాజూ, నగసీంగ గాజా, సుట్లి రాజా, "పెరుమాళ్లు రబా నను నల్వురునుతు లుద్భపించిరి, 

ఆమగు గా జూమం(తి దొడ్డనాయు(డ ఇయు వెలమ; కేచి నాయుని కృిమారుండు, దొడ్డ 

నాయునికొడు కులు ాదళాజూ, (బహ్మానాయుండు, ౧౫ "ద రాజునకు (6 'బెద్దన్నయని నొ 

మాంతరముగలదు, సంతె'నముకలుగకి ముం దనుగురాజుచే బాదరాజు ెంచుకొనండీ 

త.[తియుండును గం చర్ల పుం" ధీకుండ వై న కృష్టగంధర్వుని కూతురు లవాంబను బెండ్లా జె 

ను. (బ్రహ్మ నాయుడు విష్ణువుగా భావింపంబడుచున్నాండు, కురు కే త్రయుద్ధమునC 

సము డెంత (ప్రధానుడు గానుం డెనో పల్నా టియుద్ధము న (బహ్మానాయు6 డంతప్రధా 

నుండు గానుంటేను. ఈయన పల్నా టికృష్ణుండని చేరానబడుచు న్నా (డు, ఇతని 

కుమారుడు బాలచందు(డ, కన్న మదానని మటియొక (డుగల(డు, 

ఇటు దొడ్డనాయు-డు మంత్రి ననుగు రాదో కొంతకా€ ముపరిపొలించి మృతినొం 

దెను, దొడ్డ నాయుండుకూడ స్వగ కాము నకేగాను, నలగామరాజు ప ాభిషి క్తుంణాయొను, 

నాయకురాలను నొకయావతి నిజళక్తి చేత ననుగురాజు నను[గ్రబాము సంపాదించి 
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యతండు చనిషోయినవెనుక నలగామ రాజువద్ద నుం(తిణియయ్యెను, ఈ నాయకుం "లి 

యసలు పేరు నాగాంబ. నాయకురాలనియే సాధారణముగ వ్యవహరింపంకుచున్న ది, 

నాయకు రాలి జన్మ స్థలము పల్నాడుతెలూకాలో నాగు లేటియొడ్డుననున్న జిట్ట గామాల 

పాడను నొకచిన్న(గామము. ఈమె పంట రిడ్లకులముగ(బుట్లినది. తండిపేరు ఛాదరి 

రామిరెడ్డి, మేనమామ పేరు మేకపోతు సిం గారెడ్డి. ఈ మెయింటి పేరరవల్లి వారని చెప్పం 

బడినది. ఇది తల్లిగారింటి పేరో య తగారింటిపేరో తెలియదు. ఈమెభలర్ల నామ 

మెచ్చటం గాన రాదు, పల్నాటియుద్ధమున కీమెయే కారకురాలు. అతిపరా[క మశాలిని 

గురిజాం ఫురవ రాధీశ్యరులగు నల గామ రాజూదు లీ మెచేతిలాశిం గిలు సొమ్మలవ లెవుండువారు, 

ఈమె (బవ్మానాయుని కిరుపోటిగా రాజ్యతం(త్రమునడోనీవ సవం నం ల యు 

ద్ధావసానమువజకుం జలనమునొందక మగబిరుడుకట్లి య శ్వారాఢయు (బ్రవా న) నాయునితో 

బోగ సమకట్టిన నిరుపమానకూకు రాలు, గంభవి ప్లూ ఖీతిచే నీ మెచర్మిత్రము పూర్తిగ (వా 

యంజాలకున్నాను. ఈమె మంత్రిశియగునప్పటికి నీగవి ద్యా దేవికి జవి గ్రంచిన మ ల్లదేవులు 

ఛాలుకు గానుండీరి, (బహ్మనాయు(డు వీరిని దగ్గణకుందీ సీ రాజ్యములో. గొంతభాగ మి 

ప్పీంచి గురిజాలనుండిపోయి మాచెర్ల పట్టణము నిర్మించికొని వారు యు క్రవయసు్క_లు 

కానందున వారికి బదులుగ( దానే పరిపొలించుచుండేను. వారు 'పెద్దవానై నతిరువాత( 

౫ ల్యాణపట్టణా గ్ కుం దైన వీగసోమునికుమా ర్రెలనిప్పించి సివావాము చేసీ సెదమ ల్లదేవుని 

మాచెగ్గ కు. బట్ట-ఖిపి. పి. క్రునిజేగాను, అనుగు రాజు చనిపోవునఫుడు కొడుకులనందణను (బ్ర 

నా నాయునికప్పగిం చెను గాన నలగామరాజు నాయకురాలిని మంత్రిణిగాం జేసీకొన్నను 

మల్ల దేవులకు. బెండ్లి చేసినతరువాత (బవ్యానాయుండు జ్వేషబుద్దిలేక నల గామర"జానగో 

భూరమా బేవిప్కుతులకు. ౫ట్న ములిచ్చుటకె గురిజాలకో(ంబోయెను. వారును దగినవిధము 

ల గారవించిరి, గురిజాలలో (టహ్మనాయుపికి నాయకురాలు ఫిషము సెట్టించెను గాని 

యా మెపయత్నము నిస్ఫలమాయెను, మాయచేసి నాయకు రాలతనిని6 గోడిప పందెమున 

శబ లెను, ఓడిపోయినవా రేడుసంవత్సగములు 'రాజ్యమువిడి చి 2 పెట్టి పరభూములకు( 

బోవలయునని పందెపుటొడంబడిక, పంటెనులో (బ్రవ్మానాయుండోడి మల్లబేవుల "వెం 

టంబెట్టికొని మాచె్మవిడిచి కృష్ణానదిని దాంటి మం డాదిపట్టణమునకు వలసపోయను, నా 

యకు రలు సెన్యమునంపి మండాదిలోశున్న మల్లదేవుల యావులమందను బొడిపీం చెను, 

కుపితు డె (బస్మానాయుయడు గురిజాల వైకి వెడలి sh తరువాత మండాది వి 
డిచి (బన్మూ నాయుడు మళ్ల దేవులు "మొదలగు వారు గ్రీతె లమునశేగి యాసీమను బాలిం 

చుచుండిన మం ఇ ల గు త్తకుందీసీకొని * వీర మేడపిీయను 
కా ఆనాలా జాడు మం మానాన ంరలలానా ద క న ద ద ద అననుకూల ఈ మ... ఆం ఈ _ = చానా జనతా రమోల వనదాడచాలులా. 

శ పీరచేడవి యిష్పటికి. గలదు- 
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పట్టణముకట్టి యచ్చటనివనించిరి. వీర మేడపీలో( గొంతకాలముండి లెక్కలు చూడగా 

నప్పటికి వారు మాచెగ్గవిడిచి యేడుసంవత్సరములమోద నాబుమాసములాయెను, వలసపో 

వలనీన టేశు సంవత్సరము లేగనుకం బై నాటుమానములపన్ను తమకివ్యవల నియుండుననియు 

నూ చెర్ల రాజ్యము తమస్వాధీనము చేయవల సీ నదనియు (బవ్శ్మానాయుండు నలగామరాజీన 

క రాయబారమం పెను, రాయబారి యలరాజు, ఇతండుమ ల్లటేవునిమణందిమైన కొమ్ము 

రాజు కొడుకు; కల్యాణపురాధీశ్వరుండగు వీరసోముని మనుమండుు సలగామశాజుయొ 

క్కు_యల్లుడు, నాయకురాలు ఫువ్వులలోవిపము పెట్టియిప్పించి యలరాజును6 + జెక్ల గుడీ 

పొటివద్దం జంపించెను, ఆలగాజుచావునకు మల్లదేవాదులుకోపించి యుద్దసన్న ద్థ లర, ఇ 

తతా కార్య మవ్రాడివద్ద నాగు లే టితీరయున మహాయుద్దము గావించిరి, మల్లే 

వునివై పు ప్రథమమున యుద్ధముచేసి సినవాండు బాలచందు(డు, తరువాత బాదరాజ కొ 

మ్మురాజు యుద్ధము చేసిరి ఉభయపక్నుములలోను వేలకొలందిజన లుమడి సిరి, చిట్టచివర 

కు నల గామ రాజు పరాజితుండై (బవ్మానాయాని శగణుచొ చెను, మహావీరుండు, దయా 

గ సపరిపూన్తుండు. నిర్మలవృాదయు.డునెన (బవన్మానాయు' డభయంబొనంగి నలగామరా 

జాను గురిజాలసీంహో నన మెకి్క._౧ చెను, అ॥ ఉ|| 

యాజజజతస్టీకర సాన్టీనాలాలాలా 

1 గురిజాలకు సమిపముననున్న ది- 



ఇ వ్ర చరి త చారి తము. “హె 

“ Unhappy the nation that hath no history and happy 

the nation that can hear the ballads commemorating the 

adventures of her warriors sung with fervour and happy 
the country that can point with pride on the pages of his- 
tory to patriots who wept for their countries’ wrongs, stood 
againt the oppressor and the tyrant న్ క్ జ gs 
But such is not our lot and our heroes passed away 
with their deeds unsung and unrecorded. (చక్మితములేనిజాతి 
యానంద విహీనము, మనఃపూర్వకముగం గీతి౯ంపంబడిన యోధుల సావహాసకా 

రథములను జ్ఞాపకము చేయు కథలు వినలల జాతి యదృష్ట్థవ౦ంతే ము, దేశము యొక్క 

లోోపములకు వగచి (కూగకంటకుల నిగోధించిన చేశాభిమానులను జర్మితషృత్రమూల.శూందు 

గర్వముతోంజూపం౧లబేశముధన్యము, కానిమనభాగ్యమటిది కాదు, మనీకులు గతింని 

నారు. వారికార్యములుకీతి౯ ౦పంబడ లేదు. (వాయంబడ లేదు)” అని'మొక “సూందవనవలా 

కారుండు (వాసీనవాక్యములు యణ నరులు. మనలోంబూర్వులు చరి,త[్రంథ ములువి స్తాగ 

ముగా (వానీనవారుకారు, కాని యచ్చటచ్చట మహాశూరులదరిత్రమును భాటలరూపము 

ననో పదములరూపముననో పవాజకవ్టులు కీరిలంచియున్నా రు. ఆవి శేవలము భొవప్రధా 

నములు, శబ్దశుద్ధి కొన్ని ట నరుదుగాంగలదు. కొన్ని టలేదు, బొబ్బిలిక థాదులిట్రి చే, త్య 

కథలు చెప్పునప్పుడు చేను కాల్యమునుండియు 6 గుతూవాలముత". వినుచుంటెడువాండను, 

మా(_గామములలో. దజణచు గా నొక తెగవారు పల్నా టివారికథయని యొకకథను జెప్పుచు 

భికుమునకు వచ్చుచుండెడువాగు, విద్యాగంధము లేని చిన్న తనమందాకథ వినినప్పుడు 

దానియ౦దలియంశములు గాని (కెమముగాని తెలియక పోయినప్పటికి వారు కత్తులు తిప్పు 

ట గంఫిరముగా గర్జిలుట మొదలగు నఫినయముల(జూాచి యిదియేదోకలసామని తలంచు 

చుంటిని, 1906సంవత్సో మువబికు దినములుగడచినవి. క థవినినప్పుడుమ్మాత్రము మరలశురల 

వినవలయునని యపేకు వుడముచుండేను, 1907 సంవత్సరము జేసవికాలప్ర సెలవులభోనిం 

టికి వెళ్ళినప్పుడు తిరిగి యీక థవిన( దట న్థీం చెను, అప్పుడు క థాంళశములం జూలమట్టుకు 

(గ్రహీంపలలిగితిని గానం దఠ్క-థయందువచ్చు పత్రముల పర్మాక్రమమున కాళ్చగ్యపడీ 

యొక తిద్దలు "ఇెద్దమను ష్యులతో ముచ్చటింప నది [క్రినాధవిరచితమనియు దానినే వల్లించి 

విద్యావాననలేనివారు తప్పులు కుప్పలు గా జెప్పుచుందురనియు వారుదెల్సిరి, అప్పటికి 
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(శీ నాధకవికృళగంథంబులంగొన్ని ంటినిం జదివి యాతని కవి సార్వభౌమత్వము కొంఠవట 

టేయియుండినవాండనగుటచే నది మొదలాకథయందు( దొంటికంటె నెక్కూువయాస క 

తోనుంటిని, దీనినిజెప్యుచుండC బలా టిలో 'బెక్కు-(గామములవినియుంటిని. ఎచ్చ 

టంజూచినను వాద్యసపితము గాం ౫ థికుండీక థను జెప్పందొడంగినప్పుడు పల్నాటివీరవరు 
ల సంకీత౯ానము (శోతఫటంబులంబడల నే యాన క్తిగలశారందబు శరీరము గగుర్పాటం 

ద మనోపలీనంబు లై యణశియున్న యంతళ్ళక్తులు (ప్రబోధమునొందం ద త్త్మదసోచితం 

బు ముఖంబులవి కాసము మార్పుచెంద నిందియంబులన్యవిషయ ప రాజ్షుఖము లై యుండం 

బగవశు లై విగుచుందురు. గుణ్యత్రయవికారంబులయిన మానవమనోవృత్తుల కి"్లేకాధి స్థానం 

బె (శీ నాధమహాేక విసార్వభె "ముని సృాదయంబును గానము సేయ (ఖురికొొల్సిన యావీరవరు 

లచర్మితము విశేషమహిమాస్పదంఖై వాల్మీకి వ్యాస మవాపీ,౯ ఫుంగవులచేం గీతి౯ంపంబడి 

న (శ్రీ రామ శ్రీకృష్ణ చర్మితము లం బో లె6 (బపంచధర్మిమాగ ౯దర్శక ౦ బై యుండుననితలంచి త 

చ్చరిత్రము సరిప్రూాణకముగ (గ్రహింపంగుతూహలుండ నై పలుక ప్పములకులోనయ్యు 1910 

వ సంవత్సగము నాటికి (గ్రంథము కొంతవజకుతంపొదించితిని, దీనిని సంపాదించుటలో 

శేమి తరువాత (బకటించుటలో నేమి నాకులలిగినక స్టములన్నింటి నిచ్చట వివరించుట 

య్యపస్తుతేము. చూాచినమ్మిత్రులు రొొంతవబికెటు(గుదురు. దీనినింజడివివప్పటినుండియు ని 

ది (పకటింపంబడక పోవుట యాం[ధభాపకు గొప్పకొఆంతయిని నమ్మి పలుమాటు'సంభ విం 

చిన నిరుత్సావాములకులోను గాక యిప్పటికొక తీరుగా (బచురింపలలిగి లి, ఈ[గంథము 

పేరు పల్నా టీవీర చర్మిత్రము- వీరులార్చియు వారి దేశ కాలాదులంగహార్చియు (వాయుట 

కుం బూర్వము పలచాటిసీపుంగుటించి కొంతము దృటించెదను, పలనాడు (పస్తుతము 

గుంటూరు జిల్లాలో న దీనికి ము ఖ్య(గామము గురిజాల, ఇచ్చ 

టే వాశీల్లారుండును, పలనాటిసీమ కృష్ణానదీదతీణతీరమున సముద్రమునకు సుమారు 

120 మైళ్ళదూరము లోనున్న ది. దీనికు ద్ధరమునం బడమటి 75 మైళ్ళపొడవునం గృష్లానది 

(పవహీంంచుచున్న ది. దక్నీణయునం గొండలచేతను సాం దారణ్యము లచేకను నావరింపంబడీ 

యున్నది, తూర్పున జిన్నయడవులు వ్యాపించియున్న వి, దీనివై. శాల్య మించుమించుగ 

1050 చదరగ పుమైళ్ళు. నాగులేబు, చంద్రవంక అనునవి యిచ్చటిము ఖ్యనదులు. వీరచరి 

(తలో (బధానముగవచ్చు కార్యమపూడి మాచెగ్గపట్టణములళో మొదటిది నాగు లేటితీ 

రముననులెండవది చంద్రవంక యొడ్డుననునున్న వి. అప్పకవి నాగులేటిని నాగానదియని "జీ 

రొ్కొనియున్నాండు, ఒక నొప్పనాగుపొముయొక్క_(పాణముతీ సీ మధ్యముగాం బాటు 

టవలన దీనికి నాగు లేజని శే బరువచ్చిన నట్లీ గంథమున 86వ పుటలో(_(వాయంబడీనదిం కానినాగు 

లను నెకజూాలతివా య. పూర్వ చర్మితమువలనం చెలిరయు చున్నది, నాగయ్య, 

నాగమ్మ అను పీఠలుగూడ (శై శ్రీ పురుషుల కిచ్చట చనెక్కు_వ7ా 'బెట్టంబడుచున్నని, 
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బహుశః నాగజాత్రివారికి( (బియ మైనదిగనుక' దీనికినాగులేజని పేరువచ్చినదేమో, చంద 
వంకను జం[ద్రఖెగ యని సాధారణముగ వాడుచున్నారు. ఈగంథము శ్క్ష వ పుటలో. 

జందభాగయని (ప్రయోగము కాననగును. మాచెర్ల వీగభ[ద స్వామియాలయములాే( దూ 

ర్చువైపున దక్నీణ ముఖము గానున్న యొజ్జరాతిబండమిది శాసనమునందుగూడం జంద 

భాగయనియే చెప్పబడియున్నది. ఆశాననము నిందుదహరించుచున్నా ను- 

4లింగాంబా(పదదాతి..444446444. 

న్వ_స్మలీ విజయాభ్యుదయ శాలి వాహనశక వపళ౯ా౦బులు 444... నిజతనంద స౦వ 

త్చరం*4లు మౌ చెర్ల యిస్టకా మేశ్వరికిన్ని వీరభ(బేశ్వరునకున్నుు గాయిగోవాన ఖడ్గనా 

రాయణ బిరుదాంకితప్రళస్తులై శ్వేతచ శౌ ధీక్వర కచెగ్లగో(త్రపవిత్రులయిన వెలినోటి 

+, మేౌనాయినింగారి (పపొతులై తిమ్మానాయనిం గారి పొతులై బ,*, నాయనిం గారి 

సుతు లైన కొమారి తిమ్మానాయనిం గారి ఆరాంగి లింగాంబగారు దండంబెటి యిచ్చిన 
టి... థి ౬ 

శాసనము. 

(శ్రిమ్మ దాజమార్రాండ రాజపర మేశ్వర (శ్రీవీర్యపతాప సదాశివ రాయ దేవమహి రా 

జులంగారు పృథ్వీరాజ్యం చేయుచుండగాను త దాజ్యధురంధరులయిన శ్రిమన్మహామండ 

'లేశ్వర రామరాజు చిరుమలజయబేవమహా రా జులుం-గారు కమారతిమూ శ్రనాయనిం-గారి నా 

యంకరానకు పౌలించియిచ్చిన నాగార్జునకొండసీమలోని మాచెళ్లకు ఉత్తరభా గాన 

చంద్రభా గానదికి పడమర సం॥కు ఈం; నాలుగుపుట్లపందును కేత్రం పాలిచ్చే లింగాపు 

రం అనెడి ఆగహారం క ట్రించి యాసోమగవాణఫుణ్యకాలమందుల గంగాగర్భమందుల 

ధా రాపూర్వక ౦గాను సమర్చి_సీమి గనుక ఆలింగాపురాన నలుదరిపొలాలు ఫమ కూప 

తటాక నిధి నిశేప జల పొపాణ అగామినిద్ద సాధ్యాలు అిడీ అస భోగ తేజస్వామ్యాలు 

సమర్చి న్లీమిగాన ఆలింగాపురమందుల పొలము ఆచందార్క- స్థాయి గాను ఆంగరంగ వై భ 

వాలకు అవుధరించి ఆ(గ్రామం 'చేవరకు ఎవ్వరుఇయ్యక పోయినా గంగాగర్నమందు గో 

(బావ్మాణవాత్యచేసినపాపాన బోతారు, వారాణసిలో తలిదర్శడుల చంపినపాపాన 

బోతారు. 

నో ఏకె వభశగినీలోశే ఏపామేవ భూభుజాం 

నభో-గ్యా నకరగ్యాన్యూ బేవదతావసుంధ 5% 

ఇట్లు చందఖొగయని ఇకుక్షస్థలములం దుదవహారింపబడుటవలన *ళరావతీ వీర 

వతీ చం[దభా గాసరన్వతీ” యనియమరుండు వెప్పినచం[దభాగయిదియే యేమోయని యభి 
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(పొయము కలుగవచ్చు.గా ని యిది శేవలము (భ్రమ, (పమగాదు, భారతమునందలి భీష్మ 

పరము 9 వ అధాగయము లో 

“నదీంపిబంతిపి ఎపులాం గం గాం సింధుం సగస్వతీం 

శత్రుం చం[దభా-గాంన యము నాం-చమహానదీం- ర్ 
రాం వద కమలా న కాలేసి అల 54 నయనాలు చమ శ్యాం. = 

నదీంచే తవతీంచై వ కృష్ణ వేణీంచనిమ్న గాం- 17 

నిదికాంకృస్ల వేణాంచ తామాంచకవీలామపి- 28» 

కాశికీం నిమ్న గాంశోణాం బాహు దామథ దంద్రమం- 29 

సదాని రామయాంకృష్లాం మంద గాంచంద్రవాహినీం-)) 88 

ఆను నోకములయందు జంద్రభా గానది యుదహరింపంబడినది గాని నదులిచ్చటి. (గమ 

రహితము 'జెప్పంబడియు౦డుట చేత. జంద్రభాగ యొగ్బటిదో యీా శ్లోకము లంబట్టి నిశ్చ 

యించుటకు వీలులేదు. ఎజ్జన క్రొకో_కమునందు వే శ్వేలు బేళ స్త్రీ © విశేషంబులంజెప్పు 

సందర్భమున 

గీ ఉచం దభా గాసర్మిత్స దేశములనతులు 

వారి చందం భయ గు శరావతీశత దు 

సింగునరిదంతరంబుల. 'జెలువ లెల్ల 

నని యు త్రగ దేశ థై ల "మొదటి-బేల్కొ-ని తరువాత నాం దేశ క్ర్రీలంగూర్చి 

వెప్పినా(డుం ఆపద్యుములు సలి చావ్యాములగుటచే నిందుదహరింపంటడవయ్యె, దీనినిబట్టి 

చూడం జంద్రభ"గానది యు _త్తీరపి"ందూస్టానమందలి నదిగానియా ౦(ధ దేశ పునదిగాదని శ 

లియ6 గలదు. ఇదడియునుంగాక భోడకము నందలి యానుకాసనిక ప పర్య్టములోం ద్వితీరూశ్వా 

సమున భీష్కుండు ధర్మజునకు బుణ్యతీథ౯ విశేషంబుల చెతిగించుచో 

“సీ! స _పదినంబులు చంద్ర భెగను ప్త _ప్తనునూర్మిమాలిని దగవనీంచి 

యాహారవిరహితు లై యుండ మునిసమానుండగు "గాశ్మీరమండలమున 

నదులుకొన్ని ”” అని యు త్తరచేశనదులు (క మము గాయ జెప్పంబడీనతరువాత “విను 

వింధ్యంబుననొక నెలగి అని మొదలుగ దక్నీ ణాపథంబునందలి తీథకాంబులు చెప్పబడినవి 

గానం ఇందఖి'గ యు _త్తర దేశప్రనదియేయని శేలుచున్న ది, విష్ణుపురాణ మీ'సంశోయముం 

బూతి౯గ నివలీకాంచు చున్నది. 
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ఆకత్మదుద౫దభా గాద్యా పీామవ త్పాదనిఃసృతాఃి ఆని విష్ణుపురాణ ద్వితీ 

యాంశీమదంలి తృతీయాధ్యాయములోని 14వ వ్లోకమునంబెప్పంబడినది, దీనివలనం జం(ద 
భా-గానది హీమవత్పర్వత ము నందు. బుట్లినదనియు నందుచే నా ర్యావత౯ ములో.[బవహీం 

చునదియేయనియం స్పష్టమగుచున్నది. కావున బల్నా టిలోని చంద్రవంక చంద్రభాగా 

నది కానేగదు. చంద్రవంక కుం బగ్యాయ నామముగ( జందభాగయని వాడియుందురు. 

చంద్రవంక యు నాగుతేటుళు దక్నీణమునుండిము కృగమునకుం (బవహీంచి క ఎ ప్రౌనదిలోం 

గలియుచున్న వి. పలనాటిసీమ దండ కారణ్యములో నొక భాగమై పూర్వము ఖరదూప. 

ఇకాదోలు నివసించినస్టలమయినట్లు తెలియవచ్చుచున్న గి. విశ్వామిత్రుడు 'సృత్రయాగము 

చేసిన దిచ్చోటనేయని నూ చెర్లకు దగ్గలు గా నృహ్లైనదీతీగస మి పమున నొకప్రదేశమును 

జనులిప్పటికి. జూాపుచున్నారు, అచ్చటిక 'సేకులు వెళ్ళి re నక్క_డిస్వా భావికి ప్ర 

దగ్శ్గఎనముచూచి బాహ్య్య(పపంచంబుమజచి సృటికో పలము భంగి నిగ్మలమయిన వాదయము 

శో ఛనవన్మిపీ' మలందలంచితలంచి పగవశులగ మహాషి౯ పుంగవులు నిశ్చయముగ నివనీంప( 

దగిన (ప్రదేశ మే మని తలలూచుచున్నా రు. ఈపీమయందు( బలువిధములయిన లోహపు 

గనులుగలవు, కా స్వెలుదొర గారు వారి రిపోర్టులాోో నిట్లు వా సీరి. 

“ Imay mention that lead in found is considerable 
quantitics near Karempudi in the Palnad, but the mines 
are not now worked. Coppcr is found both in the Palnad 
and Vinukonda Taluqs.” (పల్నాటిలోని కాకెంపూడివద్ద సీసము విస్తార 
గు గా దొరకునని చెప్పవచ్చును. కాని యిప్పుడుగనులు (త్రబ్వంబడుటలేదు, రాగి పల్నా 

డు వినుకొండతాలోకాలలో కెంటిలో దొరకుచున్నది) రాగి సీసమెకాక యిచ్చట 

నిరుముకూడ “నెకు్కు.వగదొర కును. వల్నాటిలోని కొన్ని (గామములయందిప్పటికి నినుము 

కరయిన పెద్దకొలంములచిహ్న ములు నినుపరాళ్గు స్పస్టముగా గానవచ్చుచున్నవి. గుత్తి 

కొండ(గామములో నిప్పటికి నొక భాగమునకు గొలుములపాలెమని పేరుగలదు, అచ్చ 

ట్ గొలుములు పెట్రినప దేశమును నినుప రాళ్లును దిబ్బలును స్ఫుట యుగ దృగ్గోచరముల 

గుచున్న వి, ఈ గామములోCజేరిన యొక కొండ కినుపకొండయనికూడ6 “బేరుకలదు. 

వీనిని ట్రి చూడం బలచాటిసీసుయొక ప్పుడు లోవాపరి శోమమునకు ముఖ్యస్టానమై మహో 

(పసిద్ధి గాంచి చుట్టునున్న దేశము నకు గావలనీన యినుము రాగి మొదలగులోహములంబం 

పుచు వ్యాపారాశ్రయమై యుండెననుటకు సంచేవా మెంతమ్మాత్రమును లేదు, లోవాము 

లేగాక (శేష్టతరమయిన పొలరాయి నాపరారు దొరకుగనులు చొలయలన్ర,  ఈగనుల 

లో నిప్పటికిం బనిచేయ౧బడుచున్నది. విణారింప జగ్యత్పఖ్యాతములయిన యమరావతి 

పైత్యము లీపలనాటిం"తితోడ'నే నిర్మింపయుడినవి, (శేళ్ధతరములగు శిలలకును లోనా 
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ములకు చే గాక పలనాటిసీమ వ(జములక్రంూడంబ సిద్ధి కెక్కి నది. మెమోయర్స్ ఆఫ్ ది 

జియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా యను (గ్రంథము యొక్క 8వ సంపుటము 

(Memoirs of the Geological Survey of India, Volume 8) “ని 
110వ ప్రటయం దీ క్రిందివిధ మున (వాయంయబడినది; 

“Along the eastern edge of the Tumrukota Range, 
there are traces of old diamond workings, more decidedly 

around Mallavaram on the right bank of the Kistna where 
the limestones lapping round the base of the hill have been 
regularly undermined to get at the quartzite beneath them 

containing diamonds Here there certainly seems good 
proof of the existance of aset of diamond bearing beds 
perfectly distinguishable from the quartzites of which the 

rest of the Range is mainly made, for the debris and other 
evidence of the old workings ave strictly confined to the 
cddewl theless aN i పా ‘These works 

date from the Moghul rulc.” 

దీనివలన బల్నా టిలోని తుమృకోటవద్దను, మల్లవగమువద్దను వ్యజపుగనులున్న ట్లు 

ను మొగలాయిరి"జాలకాలమునం దాగ నుల. బని చేయంుడు చుండినట్లును దెలియుచు 

న్నది. చేయేల ఢిల్లీ ఫురాధీశ్వురుండయిన చేబరు దక్నీణవా స్తతలంబున లాస్యమాడి సాజ 

హానునకు బహీఇ(ప్రాణమె పొగళశ్టీక నాదరుపాను పశీకరించి యాఫ్గసిస్తాచాధి నాథుని 

హృదయపఫీకినధిస్థించి తిరిగి భారత చక్రవతు౯ణలపటబ్దం జేరి బలాత్యా_రిముగ ద్వీపాంతరము 

నకు గొంపోంబడీ (పన్తుత మఖండ సామా జ్యనుగంధరుండ మిన ప౧చమజ్గార్థి యు త్రమాం 

మారోహించి (రరర గం గా? శేఖయల కెల్లం గ న్నె జ్ర గానున్న యాయనఘః౯ రత్న 

మున కాయమూల్యమణి కాసౌభాగ్యఖని కాకోహినూరు వజంబునకుం బలనాటిలోని 

కృష్టానదీతీగ పొంత పదేశముల భ(జ్రపుగనులే జన్యస్థానమని యూూపీంపయణుగుచున్న ది 

అనరా నాద న్రంబులఖిన మానవవా _స్థములచే నిర్మితంబులగు వస్తువై చిత్ర్య్యంణులు చె 

క్క_లులేక పోయివను గవిసార్వభెముల మేధస్సున కాహాగముకి లించి యోధవరుల సం 

కల్పములకు (బొశావాము కావించి మహాషి ౯స ర్రేయుల హృభయములకు నిగ్గ రానంద 

సంగు నై సగికాక విలాసకొో'భితి స దేశము లాసీమయందు మిక్కు_టముగ(గలవని చెప్పవ 

చ్చును, దీనికి బల్లే నాడు, పలనాడు, పలి నాడు, పల్నాడని పలు నామము లచ్చటచ్చట 
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గానవచ్చుచున్న వి గాని సాధారణముగ నిప్పుడు పలనాడని పల్నాడని మాత మే వ్యవ 

వారింప(ంబడుచున్న ది, ఏదియు క్ర గామమో విచారింతము, చిన్ని చిన్ని పల్లెలుగల దేశము 

గానం బలెనాడని పేరువచ్చినదని కొ(దజంచెప్పుదురు. పల్నా టిలోని మాచె, గురిజా 

లృ తుమృకోట్క కారెంపూడి (గ్రామములలో. గోటలుగలవు. పల్నాటిదేశమునేలిన రా 

జూల కొక ప్పుడివి ముఖ్య స్టానముటం” నుం డోరు, ఇవి యాకాలమున. బట్టణములుగ నుండీ 

యుండవలయును, కావున. బల్నా టిలో గేవలము పల్లెలే గాక కొన్ని పట్టణములు క్రొ 

న్ని పల్లేలు నుండెననుటళు సందియము లేదు దీనికిసమో పముననున్న కొండవీడు, వినుకొం౦ 

డ, బెల్లముకొండసీమలభోయహాడ నిశ్లే కొన్ని పట్టణములు కొన్ని పల్లెలునుం డెను. ఈతీ 

రుననుండంట సామాన్య మె యుండ బల్నాటిసీమకుం బల్లెనాడని ేరిడం గారణము కాన 
రాదు (పపంచచారి తము నవళోకించినచోం (బతి దేశము నకును చదానియందలి నదులకుబట్రి 

యో, కొండలను బట్టిన, (మేలిన రాజులకుబట్టియో, నివసించుజనులను బట్టియో, నె సగి౯ 

కస్వరూపములను బట్రియో పేరువచ్చినట్లు కనంబడును. మలేయు, 

స చిన్న చిన్న రాళ్లు చిల్లర జేవుళ్లు | నాగు లేటినీళ్లు నాపరా ళు 

సజ్జజోొన్న కూళ్లు సర్పంబులును జేళ్లు | పల్లెనాటిసీను పల్లెటూళ్లు1॥ 
Ce ౧౧ ౧m ౧౧ mn య 

అనుపద్యమును (శీ నాధగచిక మైన చాటుపద్యమని యుదహరించుచు డీనిలాః (గ 

నాధుడుకూడం బల్లెనాడనియే |ప్రయోగించెననియు గాన బల్లెనాడను నామమే రూఢ 

మనియు దానికి చాముచెప్పిన వ్యుత్స Ly మే యథాభ౯మనియు( బె పతుమువారు 

నుడువుదురు, ఈపద్యమునందలి 4 దేవుళ్లు: అను రూపము ఇక రలనికు ద మైనది, జేవ 

శబ్దమును బహుత్వంబునం (బమయోగింపంగాడదు, సకలక్షవి స నాధు(డును సగ్వలతు.ణ వే 

త్రయును శబ్దళా స్రుపారంగ తుండు నెన (రీ నాధం డీస్వల్సవిప యంబు "నెటుంగకయిట్లు 

(పయోగిం శెననుట యెంతయు సావాసము. కాన నీపద్యము (శ నాధగచితము కాక యి 

టీవలి య(ఫ్రౌథకవికల్పిత మైయుండును. వీనినియబట్లిచూడం బశ్లెనాడనునది సరియైననామ 
ముకానట్లు విశదమగుచున్న ది, కృష్లామండలచర్నిత్రసం(గావాము బాసిన మగా 

రిట్లు నుడువుచున్నారు,- 

“A more poetical derivation of Palnad is ‘Milk Land’ 

from the light cream-coloured marble that abounds there.” 

పాలరాయి విశేషముగా నుండుటవలనం బాలనాడని పీరువచ్చినదనియుం బొల 

నాడే పలా డయినదనియు వీరియభి ప్రాయము, పాలనాడనంగాం బాలజేశమని యథకా 
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ము, గ "యికోబ్దయు నకుల “పాల” యకువి శేషణము నాను న కెట్లు రొయలదో తెలి 

యదు, *ఉపొాలనాడు ఆన్న ప్పుడు పాలరాయిగలబేశమేయని యభథ౭౯ము చెప్పుటకు (బ 

సశక్తిలేను, ఒకవేళ దొగ గారు చెప్పిన వ్యుక్చ త్రియే నిజమయునను “పాలనాడు" పల్నా 

శు గా నూబుటలో. గొంత య స్వాభావిక మయినమాళ్చ కానంబడుచున్న ది. పలునా 

డని యొకచోం గానంబడి యుడు, నానావిధభూముటుకలది యని దీనికథ౯ణము చెప్పుచు 

న్నారు నాడనగా దేశయుకారి భూమికాదు. ఈసనీవ యున్న తములయివ కొందలచే- జూ 

టు నొవగింపంబడీ నశుమ(బల్లము గాకుం శుటవలన ఘల్లు నాగు” నాంబేవొంది ౪ పల్లు నాడు” 

సల్లు ఫిల్లు ముల్లు కబ్దం బు లంగో లె జూకు లోపంబు రాయగా “పలునాకు?” గా మాటి (ప 

స కొద్దిమాబ్బు చెంది పలనాడె పల నాకు పల్నా డై (పలనాడు “పల్నాడు”? అ 

ను రండుగూపములుమా త్రము వ్యవహ రింపంబడు చువచ్చె వని నాయఖ్మిపాయము. ఫూర్వ 

| సంధ ములయందును గిలాకాననములయందును బలనాను పల్నాడను లెండురూపములే 

సాధార ముగ నుపయ-గింసయుడీ డియున్నవి, (శ నాథుయు వీగ దర్శితమునం దెచ్చటం బలె 

గాడని ద్ర హోగించవేవు,. పీం నూన (పభావతీ,పద్యుమ్న ములోని 

gh “oN RD పది సర ౧౧ గృప్లు కెలంకులక ఘుంనాణ్ 
బాణ 

టం మయ; "మం “లిం బలు నాటుకు చాష్ నాటును౧ 

ఇంగ గాదయాదులిటం జెంపువహిాంచిన య న్మదాదులా 

ఏంగలినోక మంతి యిలు జేగ నె నాల బసీద్ద్లు ల లచో౯ా॥)' 
థగ 

ఆనుపద్య యినల బలనాడని చెప్పి నాయడు. “పలనాటి గౌ లపాటజాలి” యను 

wen గణపవగ పు వేంకటకపి ఏ పలనాడనియే[(వ్రాసీ నాయడు. అమరావతిలో 

“శృంగచోళుని పగా౦+ఫక్రండగు కొమ్మ నాయకనికానవమునం బలనాడని లిషఖుంపం 

ఇదే వున్నది, ఆకాసనము కొం” యిటనుదవారించెదను. 

“స్వ సక శ్నా౯ాంలులు ౧౧౭౭ ఆగ నేటి కష సంక్రాంతినిమి త్ర తమున పలనాడు 

మహీమండలమండనంభె న దామలూరినిధుంశును 20200100080 చతు గ్థవంకోలిలకుండును 

' కమున్మహామ-డ లీశ్వర కు మ గొంకమేే శ్ష్టగప పదారాధకుండుంనై న కొమ్మ 

నాయకుండు ౪, 609 ౭98 

నో అ స్టిసం స్టిమదగహాగనగ గ (గ్రా మైస్నమ(౫ (గయా 

జావ 8 ప్రవ జఫోం 4000000. 
లు లు 

+. పలనాదునామసనషయా,4, లిలి అ 4% 

శాకాబ్రమునిశై ల ఖందుగణి తే శీధాన్యవాటీసు చే 
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'కార్యమపూడివీరాలయములో6 దూర్చువై పుబండమిది నల్లాంచ్నక్రసతం౯ లశానన 

మునందు (పలి నాటివారు'అని [వాయ (బడియున్నది. పలినాడనునది పలనాడుయొక్క_ 

వికృతరూప మేకాని జేటొొండుకాదు. తనకం కం బూర్వులు (గంథములయందును కాన 

నములయందును *బలనాడు”” “పల్నాడు” అని (ప్రయోగించియుండ 

గ ((పళ్లెనాటను నూటతొంబదియు నాల్టు 

(గామములనీడుగానక కాకునూరి 

వెంగనార్యు(డు వేద బేదాంగములను 

(బస్తుతికి నెక్కె_ మాటుటబవా శయన” 

అనుపద్యమున నప్పకవి (పొకృతజనవచోథోరణిం బలైనాడని చెప్పుట (పమాద జ 
నితనోప౦బు. వీని నన్ని ంటినిబట్లిచూడ “పలునాడు'' అనునది నిజనామమనియు “పల 

నాడు” “పల్నాడు” అనురూపములు వ్యవహారమున రూథము లై నవని యు స్పష్టమగుచు 
న్నది. (గ్రంథవి స్తరఖీతిచేం బల్నా టివిషయ మింతటితో ముగించి (ప్రన్తుతాంశమైన వీరచరి 

(త్రమనకు వచ్చెదను. వీరులనంగా నెవరు? యుద్ధము చేయు వాగు మా త్రమే వీరులుకారు 

ఎవ్వరి సంకల్పము లమోఘంబులో యొవ్వని చరిత్రములు ధర శ్రమాగణ దర్శ కంబుల్లో యె 

వ్వరి వచనంబులు మానవసామాన్యము నాకషిళ౦చి జీవితపరమార్థం'బై న చి త్తవి శ్రాంతియొ 
స(గుచున్న వో, యొవ్వరి నిళ్చంచలమనోవృ త్తిచే. (బ్రపంచమునందలి మహాకార్యములన్ని 

యు6 గావింపంబడినవో యెవ్వరియందుం బరమాత శ్ర పరిపూర్ణమునకు సమిపీంచియుండు 

నో యా భగవదంశసంభూతులందలు వీరుఠే. సత్యసంధుం డె గురుభ క్తిపరాయణుం డై 

సమర రంగంబుల నసమానపరా(క ముకాలియైన భిమ్లుండు వీరుండు. నిశ్చల నంకల్పు. డై, 

యమోఘణబాణుండి నిజనామసంచకితళ్యాత్రవబలుం డైన (బహ్మ నాయుడు వీరుడు త 

త్వరవా స్యంబులబోధించి కుమతఖండనంబు గావించి జగద్దురువనం | బఖ్యాతిగాంచి నిఖిల 

జనవందనీయుం డైన ళంకరుండు వీరుడు. ఆ సేతుహిమాచలపగ్యంత మేకాక పళ్చిమ ఖం 

డంబులకుంగూడ 'నేంగి యచ్చటి జనులను వాద్దారల్నమాన్సడం జేసి హైందవుల యాధ్యా 

త్మికొన్న త్యముం (బకటించి సకల ప్రపంచంబు నాళ్చీర్యాంబుధిం బేల్చిన విజేకానందస్యా 

మి వీరుడు. మవోవికారంబులను మానువభావంబులను (బకృతి వై చ్మత్యంబులను బయల్బ 

ఆచి నిజవాక్యంబుల నాలించు మానవులకు నిర్భర *నంద మొసంగుచున్న కాళిదాసుండు వీ 

రుడు, చకలవి ద్యాధురీ ణుండై కవితా సము[ద్రమంథరుం డె విజ్ఞాననృుదయోద్దతము లై న ప 

ల్కు-లనం థజనంబుం (బబోధించుచున్న (శ్రీనాధుండు వీరుండు, ఇట్ల నేకవిధంబులం గాలవ 

శంబున వీరులద్బటచ్చటం బొడక ట్లుచుందురు. ఏ బేశమందీ పూజ్యులు జన్మించినను జను 

లు వారి నససాధారణులుగ భావించుచున్నారు, వారి నామములు పవిత్రము లుగ స్మరెం 
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పంబడుచున్నవి, వారి సంకల్పములు కార్యరూపములుగ6 బరిణమించి శాశ్వరమై యు 
న్నవి, వారి వచనంబులు జనుల కణజాంబులందు 1 ఘుంటా నాదమై (మోంగుచున్నవి, కవు 

లీ మహానుభావుల చర్మితముల( గానము చేసీయు న్నారు, శిల్చు లీ పరమగురువుల (పతిమ 

ల శిలల్నవైం జెక్కియున్నారు, చ్మితకారు లీ పుణ్యపురునుల యాకారమును మనో జ్ఞైవ 
ఇకానులతో లిఖించియున్నారు, వారు మాటలాడుట ఇచాలించియు. జూలించినవారు 

కారు, బోధించుట మానియు మానినవారు కారు. (ప్రపంచమును విడిచియు విడిచినా 

రుకారు మన కథానాయకులగు పలనాటివీరు లు త్తరజేశమునం దమ నివాసము వదలి 

ద&ీ ణాపథమునకు వచ్చి బల్నాటిసీమ స్వాధీనము చేసికొని యచ్చటనే స్థి సిరపడిరి అప్ప 
టినుండి వారు పళ్నాటివారని పేరొ-నయణబుగడుచుండిరి వీరు పలనాటి సీమారాజ్యభార 

ము నిర్వహీంచుచు. జుట్టు పక్క-లనున్న 'సంస్థా నాధిపతు లవద్దం గప్పములు ఫుచ్చుకొను 

చుండిరి (ప్రజలసౌఖ్యమున్నకె యెక్కువ పొటుపడిరి ఇప్పటికిని వీరు నిరి శ్రించిన పట్టణ 

ములు గలవు (తవ్వించిన తటాకములు గలవు కట్టించిన చేవాలయములు గలవు; కావిం 

చిన కోటలు గలవు, జనుల మతే నాగరికతలయందు వీరివలనం బెక్కుుమార్చులు కలిగినవి, 

వీరు కొద్దికాలముమా[త్రమే రాజ్యము చేసిరి. ఈ కొద్దికాలములో నే జనులయొక్క_ విశ్వా 
సమునకు గొరవమునకుం (చేనుకు బ్యాత్రు లై రామరాజ్యముగం బ్రభుక్వముచేసి నపత్సీ 

పుత్రులకు సంభవించిన ఘోరయుద్ధంబున నసమాన పరాకమంబు నమౌనుపష కార్యంబు 

నశుతపూర్వ క్రార్యంబు కనంబజచి రణ మొనరించి పరస్పరనినాతు లె మానవాతీకులని జను 

లచే భావింపంబడిరి మహామహుల జూచీనప్యుడుగాని వారినింగుజించి వినినప్పుడు గాని 

తనబుద్ధి కగోచరం లైన యొకళ క్తి వారియందు. గలదనియెంచి పరమోత్కల్బష్టులుగం దలం 

చుట మానవునికి సనాజమ్ము వీరి నారాధించుట కాలయములు "నెలకొల్పంబడినవి, వీరి 

యాకారములు శిలలమిదం జెక్కు_బడినవి, వీరి నామముల జాపకము చేయుటకుంగాను (బ 

తి సంవత్సరము గొప్పయుత్సవములు జరుగుచున్నవి. కులమత భేదములు'లేక జనులందలు 

వీరి నర్చింపుచున్నారు. (ప్రస్తుతము కార్యమపూడిలోనున్న వీరాలయ మెంక నువామ్మదీ 

యునిచేం గట్టంుడివట్లీ। క్రింది వృత్తాంతము చెప్పుదురు. మవామృదీయులకాలమున నొక 
గొప్పసైన్యము దశీణమునుండి "హైద రా బా దునకు6 బోవుచు కార్యమపూడిలో నాగు లే 

టియొడ్డునవి డిని యచ్చటనున్న వీరులలింగంబులు పొయిగడ్డిలుగంజేసి యన్నము వండికొ 

నంగా నెక్యముంరయా సర్పదస్థృమై మూర్చిలుభంగి చేలకు | వ్రాలెనట్య ఆప్పుడు నేనాధి 

పతి యేమితో (పక నివ్వెేటపడియుండ నొక (బావాణుం ణా మాగకామున బోవుచు నిది 

యేమని యడిగెనంట, అతండంతయు భవి స్థరముగం జెప్పీనమిద దీనికి. గారణము వీరుల 
కపచారము చేయుటయేయనియు వారి కాలయము కట్టించెదనని (యమొక్కినచో మైన్య 
ము తత్త ఇమే శేచుననియః 6 జెప్పి కొంతదూర మేగి యదృశ్యుండయ్యనంట, ఆ తురు 
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మ్కు_( డాపడీలోనున్న వాండు గాన నే (మోొక్క_(గా సైనికులు న్మిదవోయి మేల్కాం 

చినట్లు, లేచిరళట. అంతట నతడు లీంగములకు గుడీకట్రించి వీరులయంి దత్యంతే 9 క్లికల 

వా(డేయి నారి యనూనుష కౌర్య పరాక్రమము నొక నా(డు వినవిన నతనికి నతని తమ్ముని 

కి నాజేళము కలిగి యొజలలోనుండి కత్తులుదూనీ నిర్శరో*(ేకంబునం బొడిచికొని (పొ 

ణములు విడువ నా సోదరళవనుల వీ రాలయములో సేం బాలి పెట్టిరంట, దీవిలో. జాల 

మట్టునకు6 గల్చ్బ్పనమున్న ను గొంత సత్యముండక మానదు. వారిగోరీలిప్పటికి6 జెడకుండ ను 

నవి. ఈ తురుష్కు_వీరులకుంగాడం బల్నా టివీరులతో (నౌటు పూజలు జరుగుచున్న పి, 

తురుష్కుుం డననేలో పంచమకుల సంజాతు(డ్రెన యొక వీరునికి (బత్యేకము గా వీరాల 

యములోే గుడి నిరి శ్రింిపబడియున్చ ది, అహా! ఎంత శౌర్యము! ఎంత పర్శాకమము! బం 

త నిష్కు_ళంకత! నిరుపమాన తేశోవిఛా సీతు లై, యవ్యాజమశో వి ౧జితు లె, సంతతని=ాధ 

ర్మపథానుసారులగు పుణ్యపురుషు లేకులమున జన్మించిన "నేమి? ఏదేశమునం |బభ లిం దిన 

చేమి? సర్వజన వూజనీయాలు, ఒక -పల్నా టీసిమవారు మాత్రమేకాక యాంధ్ర దేశము 

యొక్క. నానాభాగములనుండీ వేలకొలది జనులు (పతిసంవత్సరము సీరోత్పవము నకు 

'గార్యమఫూడికి వచ్చుచున్నారు, (ప్యపథమమున వారియందలి యధిక గొరవముచే పూ 

దోత్సవమ. లు జరపియుందురు. కాని రానుర*ను జనులు వారి విగ్రహము లకు బూ “వేసి 

_ వారిని. గవలము దేవతలనియీ భావించిరి. ఇప్పు శ నేకులు తమకు జబ్బులువచ్చినప్పుడు 

గాని యాపదలు సంభవించినప్పుడు గాని తిరుపతి ేంక టేళ్వురు సకు య ల్లమంద కోటీళ్వ 

నకు (మొక్కినట్లు7*నే వీరులకు (మొక్కి. కడగండ్లు గడచినచో ముడుపులు చెల్లించు 

చున్నారు, శుభ కార్యములలో వీరుల చాం'ధించుచున్నారు, సోది చెప్పెడు నెటుకల 

సౌనినోటినుండి మాటిమాటికి వీరులే వచ్చుచున్నారు. ఇట్టి స్థితి మిక్కిలి నోదనీయము. 

చెట్లకు. బోములకుం బూజలు సల్పువా" రిదియొనర్చుట యొక నింతకాదు. జనులు పిద్యా 

విహీనులై, మూఢభ _క్టి పరాయణులుగ నుండు;౦తకాల మిట్టివి జరుగుచునే యుండును. 

శాలము గడచి జనులలో నాగరికత “హాచ్చినక్రొలంది, విద్య(పబలినకొలంది, నలు కున్ 

యునకిొలంది6 -బెనుదహారింపంబడినరీతిని 'చేవతిలనిఖ”పించి విరుల బూజించుట యుండ "స 

రదుగాని విరవూజబూ[రేము (పపంచ ముండునంతకాల ముండునదియీ పోవునది కాదు 

వసతు "పొచ్చినకొలంది ముహాప్రుకుసులయందు గ "రవము "హెచ్చుచుండును, అధ్యా 

త్మిశముగం దనకం కె నధికుని మహోతుని గారవించుటకం ఓ మానవువ కుత్తమగుణము 

మభటియొకటి యుండశేరదు, ఈ విషయ మింతటితో ముగించి యిక జరి తొంశముల, 

జర్చించెదను, కథలో. 'జెప్పంబడిన ట్లుత్తరజేళమునుండి పలనాటికివచ్చిన రొజూ “అనుగు 

రాజా.” ఈఠండు (పబలమెన్య సమేతుడై దవీణాపథమానకు వచ్చెను, ఈయన కా_్ట 

వీఠ్యార్ధనుని వంళస్టుండని చెప్పంబడినది, కాత౯వీర్యుండు మైవనాయ వంళసంజాతు(డు, 



లీక 

ఈ వంళఫు రాజులు ఊపహహయులని చిపష్పంబడుదురు, కనుక ననుగురెజు “హివాయుండే 

యగును నాకు లభించిన వీరచరిత్ర తౌళప్మత సంపుటముయొక్య_ (పథమభా గములో 

ననుగా ర57జు వంశావళి యా (కింది విధమున నున్నది, 

(బ్రహ్మ 

నాగద (కు 

| 9 వీ 4 

కాతి౯ావీర్యు(డు 

ట్ర సేరులేదు 

డిటా' 

| 
అ డిటో 
| 
© డికి 

| 
| 

౦ డి! 
| 

వీల కా"షిర్యదుండు 

| | | 
అనుగు ర "జూ ఈ రజా 'లతెప్పలిర "జు [ జస్సు ౦0*దో 

| | | | | | 
నలగామగాజులేక కామ నరసీంగి రట సెరుమాళ్లు "పెదమల్ల పీనమల్ల బొలమల్ల 

వీగకామేందుడు రాజు రాజు రెజు గాజా దేవుడు దేవుడు జేవుండు 

ఇది సిరకా మేం దునిఒణకు సరిగాలేదు, ఈ వంళ్న క్ర నమమున$ను ముగిగాొండ వీర 

భ దశ వి పద్య కావ్యములోోని వ6శ(శ్ర మము సకును భేదనుగ పడుచున్న ది, అనుగు 5 "జూ నుం 
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దరచశ్రవతీ౯ాకొడుకని వీరభ(దకవి చెప్పినాడు, అనుగురాజు పుుతునిపీరు వీరకా మేం 

(దుండు, సాధారణముగం జాత పేరు మనుమనికి6 'బెట్టుచుండుదురు, కావున ననుగురా, 

జూ తండ్రిపీరు వీరభ(దళవి చెప్పినట్లు నుందరచ(క్రవతిక కాక వీరకా మేం(దుండేయై యుం 
డవలయును, అనుగురా జు _త్టర బేశమునుండి వచ్చెనని వెప్పియుంటిమి. ఆది యేదేశ మో 

విచారింపవలసి యున్నది, ఇతం డు_త్రరబేశములో స్వ రాజ్యము విడిచివచ్చెనని వీరచర్మిత్ర 

(పథమభాగములోని యీ (క్రింది వాక్యము లవలన6 దెలియుచున్నది, 

ద్వి॥ “ఒగి నన్దుభూ పుండయోధ్యపాలుండు 

తమతాతచేసీన తగుపొతకములం 
బోంగొట్రవ లెసని పొందుగా-దలంచి 

యు త్తరాదినినుండి యుర్వీశుండ పుడు 

ఫఘనదథీ, ణాదికిం గద లెడు వేళ” 

ఇందులో నయోధ్య పాలుండనియున్న ౦ద వలన నిత(డయో*ధ్య దేశము "నేలినవాండ 

ని భమకలుగుచున్నదిగాని వీరచర్మితము సాకల్యముగం జదివినచో నీ (భమపోవును, ఇ 
తని రాజధాని పాలమావాఫుర్కి దీనికి జంభనాపురియని నామాంతరము ఊ త్తరటేశము 

లనుండి వచ్చిసరాజూల నయోధ్య రాజులని చెప్పుట మనవారికి వాడుక గానుండినట్లు తోం 

చున్నది. చాళుక్యులుకూడ నయోధ్యగ' జాలనియే యొకచోటం చెప్పబడినది, అను 

గురాజు కాఠ౯ వీర్యుని వంళమువాండని యిదివజకే తెల్పియుంటిని, ఈ వంళమువారికి 
“హోనాయులని “పీరు, ప్రాహయు లేదేశపురాజులో చూతము. ఈ హెౌవాయులు 

(క్రీ! ఈ 18 వ శతాస్టాంతమువణకు రాజ్యము చేసినట్టు శిలాశాసనముల వలనం జెలియుచు 

న్నది, మిళ్హాపురమునకుం బోవురోడ్డుసమిోపమున బిల్యారివద్ద హైనాయుల శాసన ముక టి 

కను(గొనంబడెను. ఇది యొక రాలీమిద( జెక్కు_(బడి కిక సంస్కృత శ్లోకములతోనున్న 

ది, వీనిలో గొన్ని (ప్రగ్ధరలు, శార్టూ లములు మటి వివిధవృ_త్తములు గలవు. కాసననుం 

తయు నుదవారించినచో 'నిదియే యొక చిన్న (గంథ్గమగును గాన మనకు గావలనిన ము 
ఖా స్థంకీముల మాతను దెలి సెదను. 

(67, న్లో, "నే తాద్యలేర్ధరిత్రీధవలన నుస్ఫాదాం ధామధామ్నాముదంచ 

ల్లోకాలోకం'. యదాపః (పభవమతలినధ్వాంత విధ్వంస సెహీెతుః 

సోయంసోమాభిధాన_స్రీలకయతిక భొవాళి ముస్యెవళంభో 

రస్తూ బేవప్రవృ త్తఃకిమపరమప్యన్వరూ హైవనాయ గాం 

8, అనీ శ్రింశ్చవంద్య తమతౌంగమి తే బుధాటై్య 

రాజ్యెర్న ఎచెర్ను ఎలి రర్జునఇత్యు దార 8 



ఆసీద్ద్విషద్విపిక కత౯నకీతకానీయ 

కీతి౯ చృటాచ్చురిత దీఘు౯ాదిగకత రాళ; 

రర, కింన్లూయ తే౬సౌ మునిఫప్రుంగవోఒధవా 
శ్రీచేది చంద్రోన్ఫపశీః కృ తాదరః 

సుద్భ త్రభూత (పహి_తెరుపాయ నె; 

(పాదర్శ నల్ _క్రింవిధినాని నాయయం 

ర్8ి, అథనవిహితకృత్య శ్చేది నాభ సమర్థ 8 

కరితురగ సమ్మగః శ _క్షసామ నప ల్రీః 

దిశమతిశయరమ్య్యాం సంపత స్టే పతీ-చీం 

అహీతజనితి భీతిర్టర్ని వార (పచారః 

69. య స్యోత్తుంగ గజేంద్రమజ్జనగ ళద్దా నాంబుభిర్మి[శ్రితం 

శేవావారివిపి క్షతి_క్రముచితస్నా నేన తన్వీజనః 

సంపాప్యోరునితంబ తాడన వళవ్య స్తా స్రవీచీచయం 

సర్వాంగ ౦స్మర పౌర భేణ మవా తాని ర్వాజమారెో జితః” 

శాసనము పూతి౯గ నుదవారించిన6 జదువరులకు విషయములు బాగుగ విశదవకా 

నుగాని గంథవి స్తరభీతిచే నితటితోం జాలించితి, ఈ శాసనములో హైనవాయ వంక 

న్ధడైన యువరాజ దేవుని వంకాన్నుక నుణిక కోకల్లునివద్దనుండి చెప్పబడినది. వెండియు 

(గోకల్లు(డు మొదలు యువ రాజదేవునివజకు నారికార్యములు పర్యాకములు వణి౯ంపంబడి 

నవి. ర్ర్ వ శోకములో. జేదిరాజు కృతాదరుగడి వాదయశివు(డేను మునికింగానుకలి 
చ్చినట్లు చెప్పబడినది. “శ్రీ చేడిచందోనృపతి$” అనునది యువరాజు దేవుని తాతయెనకే 
యూగవషుళానిక న్యయించును. ఇచ్చట జేదిచందుడన గాం గేయూరవసు౯ండే, రకి వ 

శ్లోకములో యువరాజ దేవుని తండ్రియైన లక్ను శ్రఖుడు స్వెన్యముగం బళ్చిమదిక్కు. న కేగా 

ననియున్నది- ఈ శోకములో నే లక్ముణురికిం జేదినాథ్గః' యను విశేషణము చేర్చంబడి 

నది. దీనివలన హైహయాులు రాజ్యము చేసినది చేది దేశమయినట్లు స్పష్టపడును. ఈహె 
వాయులటదే మజియొక శాసనము *“కరంబేలు' (1621201061) అను_గామమువద్ద దొరకినది. 

ఇదియు సంస్కృతశకాసన మే. _దీనిలోను కక శోకములు నొక పెద్ద వచనముగలదు దీ 
నినిగాడం బూలి౯ఃగ నుదవారింపంజూలక యచ్చటచ్చట ముఖ్య్యాంశముల వివరించు 

చున్నాంఢ, 

5 న్లో! హేలాగృహీతపునరుక్త నమ_స్తళసోం 
గో లేజయత్యధికమన్యస కాత౯ణవీర్యః 
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అ,తెవ_హెవా మనృపాన్వ యఫూక్య ప్రుంనీ 

రా జేతి నామశకలత్నుతణ్లి దక మేయః॥ 

7? తృతాన్వయేనయవతాం (పవరోన లేం ద; 
ఆసీన శ్రిదాంథ నృపగంధసజాధి రాజ 

ని ర్మాధశేసరియు వాయువ రాజ జీవః॥ 

౨6 “మణగుణనికేతః శేతనంమంగళొ నాం 

(పచుగతరయకోభిః కోభిత స్థ భనూబః 
నృపతిగవని భానుర్విశ్వ విశ్వాంతే భాను 

గ్గ్లయతి విజయ సీంవహాః సంవాకౌ గారిసింవాః॥ 

సచపరమభకూగక మహా గాజాధిరాజ ప పో మేళ్వర (శీవామదేవ పొదానుధ్వాాత ప ప 
గముభ్య్టారక మసహాగ"జాధి రాజ ప పగ మేశ్వర పగమమా" హీళ్వగ (తికళిం గాగిపలి నిజ, 

నేపూగడాశాశ్వపని జపత వగంఫణి ఇల బ్యతయాధిపతి (వీమగ్న్వె-. య సీంపాబేవపచే I 

యిన; మ. (మహా, ఎమూ ( " ఆజయనీంసొడేన మహాఘంని జ నొచాగ్య భరాగక 

శ్రీమ్మదాబగును' ఖిణ్య్యా దేక మహాఫుగోపి శ పండిత (శ్రీయజ్ఞధగథ? శసుథా: సమ హను 

త్యజకు,గ శ్రుకీ! 'మహారపటలిక మహే, (పధా నాథక౭ా లేణ,కు),_౧ (క్రదశీము ంట్రై ప్ర వత్సి ౧ "2 

మహాసారిధివిగహాక అక్కుగ శ్రీపురు యో _తృమమహిపతీహాగ దుష్ట సాధ్య దరాధ్యడ. భాం 
ఢారిక (పవాత్యవాగ అక్ట సాధక ఇ వ్యే తాన న్యాంశ్చ (పగాస్యమాన (గామనివానీ జన 

పదాంశ్చ ఆహూ కు యధాహః౯ ౦మానశతి బోధయని, సమాజ్ఞాపయతి ద య థావిది 

త్రమస్తుభవతౌం సంవ కాక్రిం శ) ము చ్రిపుగ్యాం యు గాట్ నర్మదాయాం విధివగ్ స్నా 

శ్వా (శీమహాదేకం సమ మభ్యగ్భ వమాకాషి నో గాత్మంళ్న ఫణ్యయకో శివృద్ధయే సాంబా 5+ 

చతలాయాం చోరలాయా గావః, శ 60600660 =. -+- సౌవణజ్యాగో తాయ భాగ౯ావచ్యావన 

ఆప్ప వాన జి"ర్భజామదగ్నే చి పంగ పవ యా సందోగళాఖు నే పండిత తగీిజనచాదణన | ప 

ఫ్య నాయ పండి య" సూ పతా ను పండీతి (శీధహ్కా సుతాయ పండితలీన క్ర 

గక (బావాణాయ ఉదక పూర్వక తేన 7 "స నీకృత్య ఆస్మద భ్యకు జయా మాతృ(శీసోస 

లబేవ్యా (పద_ల్షః॥ 

44 శ్లో ఆభ్యధర స్య పౌతేణ (శీధర్మస్యనూను నా 

లిఖితేంవత్సే ౧ా జేన చేదీశదశమూలి నా’ 

ఈ కాసనమున హైవామసంజాతు6 డైన విజయసింహుండు తనతిల్లి కోనలచేవికిం 

గాను నోరలాయి( గామము pr భశర్మికదక ఫూర్వక ముగ నిచ్చినట్లు చెప్పణుడినది విజ 



ల్స్ 

య సింహునియొక%_ వంశావళి యువ రాజ జేవునివద్దనుండి వణి౭ణ౦పంబడినది. ఈయ 

వరాజటేవుండు వెనుకటి కాసనములోని యువరాజదేవుండేయై యుండవచ్చును. శాసన 
మందలి సంస్కాతవ చనములో విజయ నీంహు(శు తనదశమూలియొన వర్స రాజు మొదలగు 

వారలంబిలిపించి దానకాలమున బోధించి యాజ్లాపించినట్లు (వాయంగుడినది. కక వ న్లో 
కములో వత్స రాజునకు. “ జేదీశదళశమూలి నా? యను విశేషణము చేర్చంబడినది, వత్సరా 
జు విజయనీంహుని దశమూలి. చేదీశదళమూలినాయని వత్స రాజునకు విశేషణముంచుట 

వలన విజయసింహుండు చేదీశు(డెనట్లు విశదమగుచున్న ది. విజయసింహుండు హైవా 
యుడు గాన హైనాయులు చేదీశులరి నిణకాయింపవలయును. స్మిత్ దొర గారు తమ 

పూర్వహిందూదేశచరిత్ర (5011605 early History of [10612)లో 864 వ ఫుట 
యందిట్లు [వాయుచు న్నారు;--- “The Kalachuri or Haihaya Rajas of 
Chedi are last mentioned in an inscription of the year 1181 
A.D. and the manner of their disappearance is not exactly 

known (శేదీకులగు కలచూకలేక హైహయ రాజులు (క్రీఃశ॥ 1181 వ సంవత్సర కా 

సనమునం౫ డసార్ యుదహరింపంబడీయు న్నారు వీరట్లు నశించినది సరిగాం దెలియ 

దు)” ఈవాకథములలో _స్తీతు గాను హౌవా ములు చెదీశులనియ్ చెప్పి9. ఇంక (జా 

ల నిదర్భనములు గలవు గాని యినిచాలునని మంచి 'హైహయులు చెదీళు లేయని స్పష్ట 

ముచేసికొని చేదిదేశ మెచ్చటిదో వివరించెదను, చేదిస్థలని క్టేళమున క్రీ శాసనములయంబే 

కొన్ని యాధారములు కాన్పించువున్న వి. మొదటిశాసనముయొక్కా 69వ న్లోక ములో 

యువగాజదేవుని/హాల్చి *'ఎవ్వని యుత్వుంగగ జేంద ములు మజ్జనము చేయుటవలన జారిన 

Be Fe Cs cE తి క్షమైనిలి కృ మైన రేవా (నర్మ గా) నదీనీ* మును స్నానము చేయు 

టచేం బొంది తన్వీజినయు నిగ్వా స్రజముగ చేహమంతటకు సొప్ప_స్రగసౌరభ ముతోం గూడి 
నదో*” యని వణిణం౦ంపంబడీనదిం దీనిని బట్రి దూడ యువ రాజదేవు(డు రాజ్యము చేసినది న 

న్మదానదీ ప్రాంత దేశ మై యుండవలెనని తేలుచున్నది. మజీయురెండవళ "సనముయొక్క_ 
వచనమునంగు ““నర్మదాయాంస్వా త్వా?” అని లిఖింపంబడియున్న ది. విజయ సీంహు (డు 

డాశమిచ్చుటకుముందు న_ర్భదానదియందు స్వా నము చేసీ నర్ధదా నదీ జలము నే సోఢిళశ 

_ర్తక్ ధారపోసీనాండు, విజయసనీంహు(డు రాజ్యము చేసినది నర గానదీతీర చేశ మేయలి 

దీనినిబట్టి విశదమగుచున్న ది. యువ రాజదేవు(డు, విజయ నీంహు(డు సెౌవాయాలేగావు 

న నీళండుకాసనములవలన -హెహాయులు రాజ్యము చేసీనది నర్మ దానదీ_పాంత బేళ చేయని 

స్పష్ట్రపడెననుటకు సందియములేదు. భాగవత నవమస్కం౦థధములో 

“వ ఒకచాండా మను జేందుండంగనలతో నుద్దాము డై వీ(టళుం 
కక రేవా (న_ర్గద) నదికేని యందు. డెలినీటంజబ్లుపో రాడీ ది 

4 
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భుళాక రాబ్దంబున నానదీ జలము లంగ లైకా వడిన్నీ రు (మో 

లక్రుంబెల్లుచ్చిగ ణాగతంండయిన యాలంశేకు వెం దొట్టలక "1 

అని కలదు. దీనిలోని మనుజేర్యదుండు కాతళావీ ర్యార్టనుండు. నర్మచానదిలో 
జల్మక్రీవనల్పుట యిఠండా. పొంత దేశము నే పరిపొలించుటను నూచించుచున్నది. ఇట్లు ఫు 

రాణములవ౭ నగూడ మహోవాయులు నర్మడానదీ పొంత దేశము నే యేలినట్లు 'తెలియుచు 

న్నది. మటియు మనకుదొరకిన రెండు సంస్కృృతశా సనములును నర్మదానదీ సమీప (ప 

దేశములలో నే కనుంగొనంబడినవి. మొదటిది నర్మదానదీ సమిపమున నున్న జబ్బల్పూ 

రునకు 50 మెళ్ళదూరమున బిల్యారియను | గామమునందు మిజా౯ ఫురమువకుంబోవు రోడ్డు 

వద్ద దొరకినది, రండవదికూడ జబ్బల్పూకునకు దాపున “కరం బేలు”( [28201061 ఆ 

ను (గ్రామములో గముంగొనంబడినది, ఈ కాసనములచ్చట నుండుట చూవాయులు న 

ర శ్రదానదీ ప్రాంత దేశమును చాలించిరనుటకు నిదగ్శనముగ శున్న ది, చేదీళు నిది కాకపోయి 

నను బేదీశుండుదహరింపంబడిన కాసన నర ్మదానదికు ల్లెరయున _జబ్బల్బురమునకో 

దూరముగ గ్యాలియకులో భీల్సాకోట యండొక టి కను(గొనంబడినది గాని దానిని 

గూడ నుదహరించుట యనవసగమని వదలుచున్నాను. ఈ (పబల దృష్టాంతము లన్నింటి 

వలనను హాోహయులు రాజ్యము చేసినది నర్మదానదీ! ప్రాంత దేశ మేయని నిర్భారణచే నుట 

కనుమాన మేమియు6 గానరాదు, హెౌసాయులేలినగి చేదిడేశమని యిదివజణకు స్పష్టపణు 

పంబడినది కనుక నర్మదానదీ( ప్రాంత దేశ మే చేద దేశమని నిశ్శ్ళంక ముగా జెప్పవచ్చును. 50 

డవదియైన కరం'బేలు కాసనముయొక _ వచనములోని *“'సాంబలి” జబ్బల్బురమని యేగో 

చుచున్న దీ. లేడా “సంబల్ ఫూర్ '”” అయియుండును. ఇదియు న్నా పాంతములో 

నిదే. (ప్రస్తుతము జబ్బల్పుగముజిల్లాలోం గొంతభాగ మైనను జేదిదేశముగా నుండునని 

విష్ణుపురాణమును భా పాంతరీక రించిన విల్సను(/|150n)దొర గాన నుడివిరి, హోొను 

త్సాంగను వై నాయా త్రికు డుజ్జయినినుండి చాలదూగ (one thousand 1is)మోకాస్య 

ముగ (బయాణము చేసిన తరువాత జేరిన “'[Chi-ki-t0’” అనునది చెదిదేశ మేయని కొం 

దబు పాళ్ళాత్యపండికు లభి ప్రాయపడియున్నారు. హోౌనుత్సాంగుయ్మాతలను భాసాం 

తిరీకరించిన జూల్లియక్ (JUllien) గారు “Tchi-kt 60” ను చిక్తూరని నిళ్నయిం 

చినారు గాని చిత్తూరుజ్ఞ యికి వాయవ్యదిశనుండుటు వలన నయ్యది (పామాదికమని యంచ 

వలయును, “ప్రాచీన భూగోళ శ్యాన్ర్రపట సంపుటము” (Atlas of Ancient 

Geography, classical and Biblical) అన్నుగంథములో హిందూ దేశపటమునం 
దు జబ్బల్బురము చుట్టు పక్క-లనున్న దేశ మే చేది దేశముగా గర్నలుయూలు(Colone] 

Yule) దొరగారు లిఖించి నారు. స్మిత్తుదొర గారు తన ఆర్లి హీస్టరి ఆఫ్ ఇండియా 

(Early History of India) అను (గంథమున నిట్లు వాసిరి: __ 
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“And the extensive region to the south of Bandalkhand, 

which is now under the administration of the Chief Com- 

missioner of Central provinces nearly corresponds with the 
old Kingdom of Chedi. (బండలు ఖండునకు దత్నీణమున( (బ్రస్తుతము “మ 

ఢ్యపరగణా”ఒ చీఫ్ కమిషనరు పరిపాలన క్రిందనున్న విశాలదేశము దాదాపుగ బూర్వ 

పుచేది గాజ్య మై యున్న ది.” దీనినిబట్టి చూచినను జేది నర్మ దా(ప్రొంత దేశ మే యగు 

చున్నది. ఇట్లు చర్మిత్రకారోల వచనములేకాక సైనిన్మ పతర ్క్యాము లైన శిలాశాసన నిదర్శ 

నములు చూపంబడినవి, కావున నర్మదానదీ,పాంతమున జబ్బల్పురమును జుట్టుకొని నా 

గప్రూరువణకు హ్యావించియున్న బేళ మే చేది బేశమని నిళృయింపవచ్చును. మహైవాయులు 

రాజ్యము చేసిన దీ చేశే కనుక. దద్వంళ స్థం డైన యనుగురాజు చేది బేశమునుండియే పల 

నాటికి వచ్చియుండవలయు కు. ఈర. డిద్చటనుండి వ చ్చేననుటప వీరచర్మితమునందు మ 

తియొకని దర్శనముగలదు. శ్రీనాథరచిత్రమని వెప్పంబడునట్రియు నాకులభించినదియున 

గు తాళషత [గంథమున 

“ద్వి! కాశికి డెబ్బది యాతామడకనంగ నయోధ్య 

అచ్చటికి మచేయావలనున్న 

యబలువదియాలమడగలడాక నకా(ది 

కనకజంభ నాఫురి గున మెట్లంటన్న 1° 

అనుగణభ ౫ ద్విపద పజ్తులయం దనుగు ర" జుపట్రణముజంభ నా పురియని చెప్పం 

బడినది. _ జబ్బల్పుర మే జంభ నాప్రురియని యూఫి+0పవచ్చును. ఊవాయేల? నుదిగొం 

డ వీరభ(దకవి వీరదర్శిత పద్య కావ్యమందు (కాం తౌసహీతఠంబు గా భల్లాతకితెలార్ష్ర 

వృస్త్రంబులు క ట్రికొని జబలాఫురంబుచేరి”” యనుచోట జబలాఫురమని స్పష్ట్రముగం ప్పి 

నాడు. కనుక ననుగురాజోపట్టణము జబ్బల్పుర మేయై యుండును. _హెవాయుం డైన 

యనుగురాజు పలనాటికి వచ్చినది చేదిదేశమునుండియేయని నిస్సం దేహము గ జెప్పవచ్చు 

ను, ఇంక వీరి కాలమునుగూబ్చి యోచింళిము. వీరొనర్చిన యుద్ధముయొక్క_ కాలము 

ను నిణకాయించినచో వీరికాలము జేలునుగాన నాయుద్దకాలమును మొదటనిక్చోయింపంగ 

డగాదను. దీనికి గొన్ని యాధారములు వీర చరిత్రీమునందే కలవు, (బవాగాయు(డు 

వై స్లవమతస్థండగుటయు, నీదజాచివారు కొొందణు వైష్ణవ మఠమవల బించుటయు _కెవ 

నై స్లవ పరస్పర ద్వేషములును, వీర చర్మిత్రయందు. గానవచ్చుట చేత బలనాటి వీరుల యు 

ద్ధము రామాను జాని చే స్టాపింపంబడిన వై,పవమతేము వ్యాసించిన తరువాత నే జరిగియుండ 

వలయునని యుంచనగును, రామానువాండు (క్రీ! శ॥ 1017 సంవల్సరనుఃలా+(బు క్రైను, క 
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నుక నీయుదము 11వ శతాబ్దమునకు బూర్వము జరిగియుండ-నేగదు ఇంతియకాదు, వీ 

రచరిత్రలో నొక భాగ మె నాకు లభించిన “*అలరాజు రాయబారముకథ'' గల తాళష్మత్ర 

(గ్రంథమున లకీ ఇరహీత ద్విపదలలో నీ కింది వఏధమున (వాయంబడినది. 

1 (ద్వి విరజూజిమ ల్లెలు విభూతిషత్రి 

లింగనికీరీతి. బూజలుచేసి?) 

2 (లిం౫పూజలుచేసీ నిజము-గాందాను 

విభూతిరేఖలు తిన్న (గాందీర్చి” 

అఆలరాజు భోజనము చేయుటకు బూర్వము లింగపూజచేసినట్లును రాయబారమున 

కుం బోవుటకుముందు లింగపూజచేసీ విభూచిశఖలు దిద్ది నట్లును. "బె ద్విపద పజ్ఞులు చ 

ప్వుచున్నవి. మతీయు నా [గంథములో నే 

“ ద్వి॥ వీలుమనిజ౦-గాల6 బిలిపిం చరాజు 

వచ్చిరి అప్పుడు ప్రణ్యాజం గాలు 

పసిండిపాత్రలవారు పదులజువదులు 

ఇడమటము జంగాలు పెద్దలంబిలిపించిర 

అని యలరాజుతో నతనిభార్యయగు రత్నాలపేరాంబ సవాగమనము చేయు పట్టు 

న (వాయంబడీనది. వీనిని బట్టి చూడం బల్నాటి వీరుల యుదకాలము నాటికి జంగములుం 

డిరనియు లింగపూజలు (పబలినవనియు విశదమగుచున్న ది. జాలచ ౦ధ్ర రకు రుల 

7న పుటలోని 

““ అందెలబసవన్న యాదినాధుండ 

కరినంది బసవన్న కంచివరదుండ”” 

ఆను పజ్తులును బై విషయమును స్థీరీకరించుచున్న వి, వీరచరి,[త [పథమభాగయైన 

తాళషత్రగంథమున నలరాజుతౌత, శివశిరగు రాజుమిదికీ యుద్ధము సకం బోవునప్పుడీ క్రింది 
తీరున వణి౯ా౦పబడినది, 

(6 మ. గులి శివనందుల కోటకు వారు 

ద్ధసన్నద్ధులి యాుర్విక ంపీంప 

sr వడియజంగాలు 

నల్గ్లబొంతలచారు నాలుగు వేలు 

ఎజ్జబొంతలవార "లెనుబది బేలు 
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వారి"పీరులుక్తొన్ని వరుస జెప్పెదను 

మేడయ్య పడమటి మేటి బన్వయ్యా 

బోడళివయ్య బొ బ్బోడీ బుగ్మయ్య 

కలణక 05 లింగయ్య క ల్యాణబసనువ 

అక్కయ్యా కక్కయ్య ఆదిమ ల్లయ్య 

నిజలింగ చిక గ్రాయ్య నీలక ౦0ఠయ్యా 

ఉరమున లింగాలు మెల సెదునారు 

గళముల రుద్రాక్ష గలిగినవారు॥ * 

పల్నాటి వీరుల యుద్ధ కాలము నాటికి జంగములు (పబలముగానుండిరనాట కింఠకం 

షె విశ్వసనీయ సాతమ్యుము వేలొంబజేమి కావలయును? కాబట్టి లింగ భారిమతము స్థాసీం 

పంబడి జంగమలు బయలుబేచీన తరువాత నే పల్నాటియుద్దము జరిగననుట నిర్వివాదా? 

కము. లింగధారిమతము బసవనిచే స్థాసింప(జడినది. వీరి మత(గంథమ్ములెన బసవపురాణ 

ము, (పభులింగలీల, పండితా రాధ్యచర్మిత్రము మొదలగునవి చదువయగాం బురాణనూలలో 

సవాజము గానుండు నద్భుతకల్పనలుపోను వీరి మతస్వభావము బనవని చరిత్రము కొంత తె 

లియయలదు. పొల్కు_రికి సోమ నా రాధ్యుని బసవపుఠశాణములోని 

‘4 ద్వి! జినసమలయ'న్థల శిరములుదునిమి 

మునువిమ్ణసమయుల ముక్కులుగో సి 

య దై గతులను వాతవాతముగాపించి 

వి ద్వేప బౌద్ధుల విటతటమాడి 

చార్వాక వాదుల గర్వంబులణంచి శ] 

యను పజ్తులవలన వీరి మఠలతీణము కొంచెము తెలియును, నుత మెట్లున్నను మ 

నకుంగావలసీనది చర్మితగాన 'నావిషయగుల వివరించెదను. లింగధారిమతమును స్థాపించిన 

బన చేశ్వరుండు కర్ణాట దేళమునందలి హంగు ళేశ్వరాగ్రహారములో మం'డెంగ మాది రాజను 
(బాహ్మణునిప్పుత్రుడుు తల్లి జరు మాదాంబ, పొల్కురికి సోమనరచిత బసవపఫురాణము 

నందలి కొన్ని ముఖ్యమ్నులెన పజల నుదవారించి దానినుండి తెలియవచ్చు చరి తొంశము 

ల (వా సెదను,--- 
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క్ ద్వి॥ పాండురంగవఏభుని పరుండు బిజ్జ్ఞలుని 

బండారిబలదేవ దండ నాయకుండు 

శివభ క్రునికిం బెండ్లి సేయుదునన్న 

(పవిమలమగుతో" ంటి బాన తలంచి 

యిట్రిభక్తు నికీక యింక నాకూతు 

చెట్లివారికి మటి నేనిత్తునంచు 

బసవకుమారుని పొలికింబోయి” 

6 సుఖలీలబిజ్ఞలతో జీశ్ళరుండు 

తానునుబసవన దండనాయకు(డు * 

బన వేశ్వరుండు తం డ్రీమతమున కిష్టపడక యుపనయన సంస్కా_రము నిరాకరించి 
3 

తలిదం[డులవదలి తోంబుట్టువెన యక్క నాగమ్మను వెంటంబెట్టికొని కల్యాణమునకు 

చాటీపోయి యచ్చట రాజ్యముచేయుచున్న చిజ్బజునియొక్క. దండనాయకుని కూతును 
ఏవానామాడి తనమావము యనంతరమునందా నే బిజ్ఞలునివద్ద దండ నాయకు డాయెను. ఇకేని 

(క్రొ త్రనుతమువలన నితనిక చేకులు విరోధు లేర్పడిరి. ర్నాజెన బిజ్జలునికి నికనికి(బర స్పర బ్వేష 

ము హెచ్చి కలహము సంభవించెను. ఈకలహములో బిబ్బలుండు (పొణములం నోల్య్పోయె 

ను, తరువాత బస వేశ్వరుండు క పిలసంగమమువ్వ లింగమం దైక్య మై పోయెను. కల్యాణఫుగ 

ము రాజధానిగ రాజ్యముచేనీన పశ్చిమణాళుక్యులలో నొకండె [క్రీః శ॥ 1150 వ సం॥రం 

మొదలుకిెని 1160 వ 'సం[వజకు( పరిపాలించిన శెండవతేలపునివద్గ నీ బిజ్ఞలు(డు దండ 

నాయకుడు గానుండీ (ప్రబలుం_డె చివరకు రాజుమోదం దిరుగంబాటొనర్చి నీంహాసన మా 

(కమించికొ-నెను. ఇత డంతకుముం చేకల్యాణ పురము స్వాధీనము చేసికొన్న ను (శ్రీః | 

1162 వ సంవత్సరములో మాత్రమే రాజబిశుదముల వహించెను, ఇతని శాసనములు 

(క్రీ॥ శ॥ 1157 సం॥ మొదలుకొని కానవచ్చుచున్నవి. 115 వ సంవత్సరమితని రాజ్య కాల 

మున రెండవ సంవత్సరమని యొక శాసనమున( జెప్పంబడీనది కనుక (క్రీ! శ1 1156వ సం 

వత్సరమున నితని పరిపాలన (పారంభించి యుండును. ఈ బిజ్జాలుని దండ నాయకు(డు నా 

కాలమున నే యుండితీరవలయును. పలనాటియుదము బసవనిచే లింగధారి (వీర_కెవ) మ 

తము స్థాపీంపంబడిన తరువాత జరగినదని యిదివజ*ే తెల్పంబడీనది గావున నీ యుదము 

(క్రీ! శ॥ 2260వ నం[రమున కం కె6 బూర్వమున జరిగియుండ నేరదు. అనుగురాజు కుమా 

రుడగు మ బ్దదేవుఃడు కల్యాణ పుర రాజై న వీరసోముని కూతును వివావామాడినట్లు వీర-చ 

ర్మిత్ర (ప్రథమభా గము నం జెప్పంబడినది. గదువరులకుం దెలియుట్ యా(శింది పణుల 

నుదహారించుచు న్నాను; 
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క్ ద్వి॥ పయనము చేసెను (బవా శల ను 

నుంకరీక న్న సాంఫుగ రాల . 

దన వెంటందోడొ్క_ని తరలిబవ్మూన్న 

కల్యాణనగరంబు కడు జేగచేరి 

యాపట్టణం బేలు నట్టిభూపతులు 

ఆల్గాగా రాజును భల్లాణ రాజు 

నందిసోముండు మటినాగసోము.డును 

కంచుసోము(డు మటీ పెంచుసోముండును 

జలములక ర్రన జలసోమ కాజు 

అందజకును బెని నావీగసోము 

తచ్ఫుశేడ్డురు క లధర ణీశుక పుడు 

సుతులు నల్వ్యురు ఫుత్రియు నొక తె” 

కల్యాణ పురము నిజాము రాజ్యములో భీడరునకు శీర్ మెళ్ళదూరముననున్న ది. క 

ల్యాగణము నేలిన కలచూరి వంశఫు రాజులలో నొక వీరసోము(డుశు జళుక్యవంళపు రాజు 

లలో నల్వురు వీరసోములును గలరు. చాళుక్య వీరసోములలో ముదటి మువ్వురు బస 

వేళ్వరుని చే వీర్వశైవమతము స్థాపీంపంబడక ఫూగ్వ మే రాజ్యము చేసినవారు గావున వైనచో 
మల్ల దేవుని మామ నొ ల్లవ వీబసోముండే నమెయుండవలయును. కలదూరి వీరసోము డును 

లింగాయత నుత సాసనానంతేగమందున్న వాండు కావున ౨తండును విచారణీయు( జే. మొ 

దలు చాళుక్య వీరసోముని గుణించి తెలిసికొనుట వై యతని వంశ్న్మక్రమము వివరించెదను, 

దకీణఇహిందూ చేశమును నాలి౨ విన రాజవంశములలో. జళుక్యవంశము మికి;_లి ఫురాత 

నమెనది. గజరాతునందన్నల్వర పట్టణమున రాజ్యముచేసిన సాలంకీవంశమునకును దీ 

నికిని సంబంధముండి యుండవచ్చును. చాళుక్యులు తర మధ్యహీందూ స్థానము లం బరిపా 

లించిన రాజపుత్ర సంతతివానై నట్లు కానవచ్చుచున్నది, (ద్రుపదుని కాపదకలుగంజేయుట 

కి శపించిన (ద్రోణుని చుళుక (వుడిసిలిత) జలము నందొక డు జనించె ననియు నతడు 

చుళుక జలమందు బుట్టినవాండు గావున జౌ ళుక్యుండయ్యె:నియు నతని వంశ మేచాళుక్య 

(చాళుక్య) వంశమనియు. జేదిదేశపు మొదటిశాసనములో | వాయయడినది. 

ఈ వంశమును గూట్ని వేటు వేటు చోట్ల వేలం చేటు? జెప్పంబడియున్నది. చా 

భుక్యులు శెండుశాఖలుగా నున్నారు. కళ్యాణపురము రాజధానిగ నేలినవారు పళ్ళ్నిమ 

బాళుక్యులనియు రాజమహేంద్రవరము రాజధానిగ నేలినవారు తూర్చు చాళుళ్యులని 

యు జర్మిత్రయం ను బేరా్యా-న బడుదురు, పళ్ళిను చాళుక్యుల వంశవృతు. మ్ క్రింది 

నిధముననుండును, = 
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జయసీంహుండు 

రాజసింహుండు (రణరాఘన్ర(డు) 

వులశేశి 

fel 
| | 

క్రీర్రిఖావర శ మంగ శేశుండు 

సత్యాశ యుండు ౦ 

అమరు(దు 

| 
ఆదిత్య వర p 

| 
విక్రమాదిత్యుడు 

వినయాదిత్యుండు (యుద్ధ మల్లుడు) 

విజయాదిత్యుడు 

లన ల 
| | 

; | 
విక నూదిత్యుండు రః-వర గ్ 

కీరి= వర తెలవుడు 1 
| | 
0 భీమ రాజు 

| 
అయ్యన 

| 
విజి తాదిత్యుండు * 



వలి 

% లే లభూపవి క మాదిత్యు (ణు 

అ అలన లు. ద అలలా ఇడా శు సవా అం అము 

సత్యా శ్రయుండు దాసవర్మ 

విక మాదిత్ను యదు అయ్యన జయసింహుండు (జగ దేకమల్లు(డు) 

| 
0 సో మేశ్వర దేవుడు 1 (.తేలోక్య మల్లుడు, 

| _ ఆహాన మల్లు(డు) 

సొ మేశ్వర దేవుండు Il వి క మాదిత్యుండు (కలివి కనుండు ఫీర 

(భువనై కమల్లు(డు) | సెరుమాడిరాయలు) 
నో మేక (ర బేవుండు 111 (భూలోకమల్లుండు) 

న 

== .(జగ దేకమల్లు(డు) _లెలవుండు 11 ( నురుమాడి తైలుండు, ,తె) 
ల లోక్యమల్లుండు) 

సోమేశ్వర దేవుడు 1/7 (త్రి భువనమల్లుండు) 

జయసించు.ండు: __ఇతండు రాష్ట్రకూటుల రాజైన కృష్ణుని జయించెను, ఇతని పూర్వి 

కులు 59 మంది అయోభ్య రాజులుగ నుండిరి. 

రాజసింహుండు;---జయసింహుని కుమారుడు. ఇతనికి రణరాఘవుండని బిరుద నానుము 

లగు, 

పులశిళి, రాజసింహుని కుమారు(డు. ఇతనిచేం గాకుండిజేశము పె నధికారిగ నియమిం 

పంబడిన నీలసాంద్ర వంశేజొడగు శివనందుని తామశాసనమువలన నితండు (క్రీ! శ 

489 వ సం॥లో రాజ్యము చేయు చు మిక్కిలి పరా[క్రమముగలవాండు గానుండినట్లు 

తెలియుచున్నది. ఈమవ్రూారి కాసననువలన నితడు వా తౌవీపురాధీశ్వరుండని క్రూ 

డం దెలియుచున్న ది. 

క్రీతిణవర్మ;---పులశేశి మొదటికుమూరుండు, 
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మంగ శేకు(డు;:__ పులకేశి ఇండవ కుమారుడు. కలచూరి రాజుల నోడీం చెను. 

సత్యా శ్రయు(డు;..._కీతి౯ వర సుతుడు, ప్రలశేశి మమమండు, ఇతనివలన నీవంశోమునకు 

సత్యాశయకులమని పేరు వచ్చినది. ధార్వాడకు నాలుగైదు మైళ్ళ దూరమునను 

న్న అమాకభావియను (గామములోని శాసనమువలన నితండు (క్రీఃళ॥ ర్66వ సం॥ 

లో రాజ్యము చేయుచుండినట్టు తెలియుచున్నది. 

అమరు(డు, --సత్యాశయుని కుమారుడు, 

ఆదిత్యవర్మ; ---అమరుని కుమారుండు. 

విక్రమాదిత్యుడు; ---ఆదిత్యవర్మ కృమారుండు. ఇతని ౧*జ్యూారంఫ కాలము (క్రీ! శ॥ 592: 

వినయాదిత్యుండు; విక్ర మాదిత్యుని క్రొనురు(డు, ఇతనికి యాస్థమల్లుండని బిుద నామ 

ము గలదు, 

విజయాగిత్యుండు; నికి మాదిత్యుని పౌతు(డు, ఇతండు (క్రీః శ॥ 695 నం॥ మొదలు 

788 వణకు రాజ్యము చేసెను, 

విక మూదిత్యుండు విజయాదిత్యుని కమారు(డు, శ ళ॥ 188 సం॥లో ర"జ్యమునకు 

వచ్చేను. 

కీతికవర్మ---పిక నూదిత్యుని మొదటి కుమారు(డు, 

కీతికావర ్ మ-. విక్రమాదిత్యుని మనుమడు, అనగా జేరు తెలియని విక మార్క ద్వితీయ 

సుతుని కుమారుడు 

ఎతెలపుడు 1__కీతి౯వర్మకొడుకు 

భీమరాజు----తెలపుని కుమారుండు, 

అయ్యిన--- భీమ రాజుకుమాకుండు కృష్ణనందనుని జయిం చెను 

విజి తాదిత్యుండు..._.ఆయ్యనపు.శుండు, ఎనెబాము రాజ్యములోని యావ్లూరి (_గామమునం 

దు _తృరదిశనున్న బస వేశ్వ రాలయ ములా* నిల్వంబెట్టండిన రాతిమాది కాసవమువల 

న నితడు భేది (చేది?) వంశ్యుండెన లక్షణం "జూ కూతురు బొంత బేవిని నివావా 

మాడినట్లు “తెలియుచున్నది. చేది దేశపు మొదటిశా సనమునందలి యున౮"జబేవుని 



కిక్ 

తండి లక్ష ఖ్రిరౌచే యాల శ్రగారాదై.న యెడల నాశాసనకాల మొకవిధముగ ని 

ణ౯యింపవచ్చుకు, 

తెల భూపవి[కమాదిత్యుండు___విజి తాదిత్యుని కుమారుండు, బేశముచాలమట్టుకు రాష్ట్ర 

కూటుల్మాకమంచియుండ వారిని జయించి చళుక్య రాజ్య ము నుద్ధరిం చెను, ఇత 

డు (క్రీః శ॥ 978 సం! మొదలు 997 నం॥వటకు రాజ్యము చేశిను ఇతండానావ 

మ ల్లబిరు దాంచితుండు, భాగ్యజూక బ్య. 

సశ్యాశ్రయుడు తెలభూఫుని కుళూరుండు, (క్రీ ఈ 997 సం। మొదలుకొని 1008 వ 

అసం (బభుత్వమయు చేసెను భాగ్య అంబికాటేవి సంతానహీశుగెనందున సోద 
రుని కుమారు లితని తరువాత రాజ్యమునకు వచ్చిరి. 

దడాసదగ్మ--- సత్యా(శయుని సోదరుండు. _తెలభూఫునికెడుకు. 

విక్రమాదిత్యుడు గాసవర్మ ప్ముగుండు, bs ళ। 1008 మొదలు 1018 వబకు రాజ్యము 

చేసీ చాడు, 

అయ్యన. కాసకగ్మ రెండక కుమారుడు, కొడుకులు తేరు, 

జయసింహుండు..- గా సవర ్మ మూ(డవకుమూరుండు, ఇతనికి జ% దేక మల్లుండని బిరుద నా 

మము గలను, డీ శ। 1018 ఫం! మొవటుళగొని 1040 వఅసం పరిపాలిం చెను, 

న్ మేశ్యగ దేవుండు [-_ జయనసింహునికమారుండు అఆవావమట్లుండు, త్రైలోక్య మల్లు 9 

రంకు నిరుదము లితినికి( గలవు, bn శ్మ 1040 సం౪ మొదలు 1069 వజకు “* 

జ్యము చేను. 

సో మేశ్వగ దేవుడు 11-.. ఒకటవ సో మేశ్వర బేనవుని కొడుక్కు భువగాక మల్లుండని బిరుద నా 

మము, (పజాగంజకండు గను, nn 1069 సం॥ మొదలుకొని 10716 సం॥వటకూC 

(బభుత్వ మొనరిం చెను, 

విిక్రమాదిత్యుండు.__ ఒకటవ సో మేళ్వరజేనవుని కమారు(డు, కలివ్మిక యు(గు, వీర పెరుమాడి 

రాయలుగని బికదములుకలవు, వివేకహీనులడైన సోదరుని రాజ్యభష్షునింజేసి 
చాళుక్యులందణళో చెక్కు.వ (ప్రతాపకాలియె (క్రీ! కే! 1076 సం॥ మొదలుకొని 

1137 సంశవజకు రే సంవత్సగములు నిగంకుశ్లోయు౫౯ బరిపాలించెను. ఇతండుబహు 

భార్యా సమేతుంయ. ఇతని రాజ్యాంకకాలమున ద్యారసముదపు భల్లాణుండు 
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కల్యాణము మోదికీ రాయగా నితనిద మీ మండ లేశ్వరుండు వెడలంగా ఫైను. 

సోమేశ్వర బేవుంయు [[[-__నకమాదిత్యుని కమారుండు, భూలోకమల్లు(కు త్ర ంలోక్యమ 
ల్లుండని రెండు బిరుద నామములు గలవు, (క్రీశ 1127 చెందలుకొని 1188 వణకు 
బరిపొలించెను 

జగ జేశమల్లుంను.._మూడవ సో మేళ్వర జేవుఏ మొదటి కుమాకుండు. జగ ేకమల్లుండను 
నది బిరుద నామముగాని వ్యావహారిక నాముము కాదు, fe శ 1188 సం॥ మొద 

లు 1150వజకు రాజ్యము జేసెను, ఇకనిపీరు కాసనములలో( గానరాదు 

వెలఫుడయ [[-_మూండవ సోమేళ్వరుని శిండక కుమారుడు, త్ర చోక్యమల్తుండని భ్ 

దము. నురుమాడి_పెలుండని నామాంతరము. కీ! శ|| 1150 సం||! మొదలుకొని 

1168కబుకు( బభుత్వ ు చేసెను. కలచూరివంశస్థు( దైవ బిజ్ఞలుందు తెలపుని వద్ద దండ 

నాయకుండుగానుండి మిక్కిలియధికాగము సంపొదించి చిట్టచివగకు 7*జూ మాద. 
దిరుగంబాటొ నర్చి సీంహాససమా[క్రమించుకొనం గాం బైలపు. డసహాయు. డై దశ్నీ 

భాగమునకు. నాటీపోయి పడమటి కనుమలలో డాగియుండెను, బిజ్ఞలుండు 

౨*జును. వెడలంగొట్టి రాజ్యమ్మాకమించుకొన్నను గొన్ని సంవత్సర ము లవ౭ం*ే కాగ 
ముచేతనో ఇశాసనముల-దు దండనాయకోచిత బిరదములే యుగహారించుచు (శ్రీః 
శ|| 1162 వ సంవత్సరములో దతీ.ణమునకుంబోయి ఏక చృ(తాధిపత్యాది రా 

జదీరుదశుల వహీంచెను, ఇతణు కశ 1166 వ సంవర్సరములో సీంహాసన 

మధిస్థ్రిం చను, తలపుని శాసనములు (క్రీ శ 1160 సం॥ మొదలుకొని 1168 వజ 
కుల గానవచ్చుచున్న వి, net 1167 వ సం[రములో నిత (డు క ల్యాణ పుగ ములో 

అాజ్యము చేయు చుండినట్లు కానంబడుచున్న ది గాని యితని చిట చివర సంవత్నగ మైన 

1168 వ సంవత్సరపు శాసనములో బనవాసీయందు రాజ్యము చేయు చుండినట్లు తె 

ల్బంబడీనది 

సో మేళశ్వగ బేవుండు 1V —కిండవ-తెలపుని కుమారుండు, (తిభువనమల్లుందని బికుద నామ 

ము వీరసోముయడని నామాంతరము, తేలఫపునివద్దను౦డి 

నున్యా(క్రాంత మైన కల్యాణపురము నితండు [క్రీ ఈ 1181 
వ సంవత్సరములో స్వాధీనము చేసికొని చాళుక్య రాజ్యము పునకు ద్ధారణ చేసెను 

బిస్టలుండు నతని కుమారుడును బస బేశ్వరుని లింగాయతమఠక లహము లలో (జి క్కి 

యుండుట చే సోమేశ్వరుని కంతగా నాటంక ములు లేకుండినట్లు తెలియవద్చుచ 

న్నది. మల్లదేవునికి గూతునిచ్చివదీ వీరసోముండేయై యుండుజీమో. ఇంకన 
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దీనినింగూాల్సి స్థలాంతర మున జర్చింపంబడును, యుద్ధ్యపారంభమునకు ముందు 

నాయకురాలు నంధికె (బహవ్తనాయూునివద్దకు. బంపిన రాయబారుల పేరు లీ (గ్రంథ 

ముయొక్క._ 88 డవ పుటలో నిట్లు చెప్పంబడీనవి,-.- 

6 కొండయన్న మళాజు కోటశీతుండు 

కూరిమిహితు (డు మాడ్డులవీర రెడ్డి 

పగమాస్ర(డేా చింతపల్లి రెడ్డి మును 

వీరిలో. గనోట*ీతుండు నుప్రసీద్ధుండైన ధగణికోటరాజు, ఇరనిశాననములమురా 

వతిలోను వేల్చూరి ౧*-మేశ్వరస్వామి యాలయములోను బెక్కు-లుగలవు ఇతనికి ధర్మ 
ము గానిచ్చినవియు నితనిభోగ శ్రీ లి చ్చివవియు శాసనములు గుంటూరుతాలకాకాలోని య 

నమదల వీగభ్మదస్వామి యాలయమునందును జేల్పూరి రామేశ్య్వగస్వామి యాలయమునం 

దును గలవు, అమ గావతిలోనున్న యతని శాసన మొకటి యుదవారించుచున్నాను. కొ 

న్ని సంస్కృతళశ్లోకములు కొంత తెలుంగు వచనముగలిగి శాసనము పెద్దది గానుండుటవలన€ 

గావలనీనంతేవలుకు మ్మాత్ర ముదవారించెదను, 

“లో అ స్తీశీధాన్యకటకం (ఆమరావతి) పురంనుగ పు రాద్వగం 

య(తామ శేళ్ళగో శంభురమ రేశ్వర స్రూజితః 

బుద్ధ దేవస్న సాన్ని ధ్యో య్యతద్య్మాత్రో (ప్రవూజితః 
చెత్యమత్యున్న తం య(త్రనర్వం చిత్రసుచి.త్రితం 

ఇాకాళచ్ల యుగ ఖేందురూపగణి తే మా ఘేదశమ్యాంతిథా 

కుక్లాయాం గురువాసరే కుభదినే సంపా _ప్పరాజోన్న తీ 

శ్రీమశే,తనృపస్సమ స్తగుర చే (గామాకొవ రే ణ్యాకాబహూాళా 
సంపాదాత్సుగ తేళ్వ రాయ విఫుల్మశీ బవ్మాసంపద్వతః1॥ 

స్వ న్లీశీ చకుస్సము(ద్రయుదితే నిఖిలవనుంధ రాపరిపాలక (శ్రీమ త్తి) ఇయనపల్లవ(ప్ర 

సాదాసాదిత కృష్ణ జీణీనదీ దక్నీణషట్సవ్నాస్రావనీవల్లభ భ్రయలోభదులకాభ చోళచాళు 

క్య్యసామంతమ దా నేశప మృేంద్ర నిభవవామ రేంద్ర (శ్రీమదమ రేళ్వర దేవ దివ్య (శ్రీపదప 

దా్యిరాధక పగబల సాధక (శీధావ్య కటక పురవ రాధీశ్వర (పతాపలంశేశ్వర కలిగ ళ మో 

డశ్కె. 'బెడ్డరగ వ కై. గండరగం క గండ భేరుండ జగ మెచ్చుగండ అన్ని మా ర్లాండ నామా 

ది (పళ స్తసహీత [శీమన శవోనుండలే శ్వర కోటకశేతనుహా రాజులు శకవవళాంబులు ౧౧౦౪ 
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ఆగునేటి మాభు కు ౧౦ గుతువారంనాడు (శ్రీమద్భుద్ధ దేవరకు నాదణదతారార్కంగా ని 

చ్చినయూూళ్ళుకండవాటిలోని కంరేకు కొండపడమటిలోని మేడికొండూరు, డోకిషబు. 

ఈ ధర్మం నడపనివారు పంచమహాపొఠకములు చేసినవారు. వారణాశివచ్చినవా 

రు తమ వెద్దదొడ్క్క కపాలము గకుడిచినవారు, 

శో! స్వదత్తాం పరదత్తాంవా యాహరేత వసుంధనాం 

షష్టిర్వప౯ సవా సాణివిషస్టాయాం జాయే |కిమికి' 
® ఆ 

కోటశేతుని కాలము నాటికి బౌద్ధమత మాం|ధ దేశమునందు బూరికాగ నశింపన 

శై యీ శానవమువలనం దెలియుచున్న ది! ఈ కాసన్మపకారను కోట శేతు(డు క్రీ! శ। 

1182 వ సం॥రము నకు సరియైన శా॥ శ॥ 1104 వ సం॥ మాఘశుద్గ దశమినాడు రాజ్య 

మునకువ చ్చెను. కాసనములో( దెల్బంబడిన వంశావళియం దీ కోటశేతుని తండి"పేరు భీమ 

జీవు(డని చెప్పబడినది, అమరావతిలోని కోటశేతుని కాసనములభో మభియొక దానిలోని 

“న్లో॥ గోంకత్షితీశ శశినోభగినీ గుణా ధ్యా 

సచ్చావ్వాయా కమలచారుత రాస్ఫుట శ్రీః 

తస్యాభేవతల్ (ప్రియతమా పురుపోర్సమస్య 

తస్తా తస్యాం సమిజనినుధారశి శ్రీ" "ంచిర్వివస్వ 

లేవో రాజద్దుణగణనిధిః కేతు భూపోఒభిరూపః॥ ౫ 

అను శ్లోక ములవలన( గతన్ఫపునితం డి ఫీవు చేవ్రుండు గాంకరాజా సోదరిని లిచా 

వామాడినట్లును నాదంపతు లకుం త్ర రొశాపుట్ట్ణినట్లును మనకు డెలియుచున్న ది. దీనిని 

బట్టి కోటశేతుంశు గొంక రాజు మేనల్లుడగును, ఈ గాొంక రాజూ fru 1127 వ సం॥గం 

మొదలుకొని 1158 వ సం॥|వటకు రాజమ హేం[ద్రవర ము రాజధానిగ రాజ్యము చేసిన తూ 

ర్పు చాళుక్యు(డు, చేల్ప్బూరి రా మేశ్వర స్వామి యాలయములో. గోటశేతు(కు §u శ 

1182 సంవత్సరమున దనరేల్లి సుబ్బమ దేవికి థర్మాథ౯ ముగా (బాహ్మణులకు భూదాన 

ముచేసీన కాసనములో 

(నో! (గ్రామంకోకల్లు నామానం (పళ _స్పంసస్య సంపదా 

ఏిద్యద్బ|్య డ్విజవ ర్యేభోో జననీ ఛే ను సేదదాత్ ॥ 

అను న్లోశమున నితడు కోకల్టు గామమిచ్చినట్లు కలదు. నే నుదహరించిన చేది 

జీశపుశాననములలంంటిలో మొదటి దాని చుంగు యువరాబబేవ్రుఠి వంళావళి కోక్రల్లునివద్ద 
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నుండీ (పొరంభింపంఒడినది, అకోశల్లునిపేరే రజా (గామమునకు6 'బెట్టంబడినయెడల6 గో 

టశేతుడు మహైవాయుండనియుం, దనపూర్వికుండైన కోకల్లుని గొరవాథ౯ముగా (గాను 

మున క్రీ పీరు సెట్టియుండుననియు( జేదిటేళపు మొదటి కాసనమునుబట్టి “హైనాయుల 
కు జాళు భ్యలకు 'సంబంథబాంధవ్యము లున్న ట్లు తెలియుచున్నది గనుకనే కిోోటశేతుని 

తండి భీమబేవుండు చళుక్యవంశజయైన 'సబ్బమను వివాహమాడణెననియు నున యనుగు 
రాజు కొడుకులు సెదము ల్ల్రదేవర "జూ నలగామరాజు హైవాయు లే యైనందున స్వవ౦శము 

వారు కలహించి చెడిపోవుదురను తలంపుతో. నోటశేతుండు సంధికుదుర్నుట్నకి రాయ 
బారిగ పోయియుండవచ్చుననియు నూహీంచినచో ననందర్భ మేమి గావరాద్యు వేలూరి 

రామేశ్వర స్వామి యాలయములో నే కోటశేతరాజుకొడుకుగణపయ బేచర దివ్య (శ్రీపాద 

పంకజభ క్షి పరాయణుం డైన శీతన బాలుండు (క్రీ! ళ॥ 1240 వ సంకలో తమ తల్లికిధ ర్మా 

థికాముగ నిచ్చిన దానశాసనము కలదు. దీనినింబట్రి కోటశేతునికొడుకు గణపరాజు క్రీ 

శ॥ 1240వ సం॥గమలో రాజ్యము చెయా చు డినట్లు కేలుచున్నది కనుక నోట*ేతు. 

డు (క్రీశ॥ 1182 వ సంః౪రము మొదలుకొని 1240 వ సం[రమువజకో లేక కొన్ని సం 

వత్చిగములు రటు(గగనో (పభత్వ మె. వర్చి యుండును, పల్నాటి యుదము కోటశ*ేతు, 

డు నింహాససమారోోపీ "0పకపఫూర్వ మే జరిగినట్టు కానంబడుచున్న ది. ఈయుద్ధములోోనల 

గామరాజు తనకు సహాయులుగా రమ్మని కొంతమంది రాజులకు లేఖలు (వా'సెను, ఆరా 

జులపేరు లీ (గంథముయొక్క- 26, 21 పుటలలో. జూడనగును. 

“ది ఫరణికోటపఫురికి దఠుండెనటి ఏ జట 
భీమదేవుండను పృథ్వీశునకును? 

ఆను 26 వ ఫపుటలా*ని పజ్రులవలన ధరణికోట ర6-జప్పుడు భీమ బేవుండనియు. గో 

టశేతుండు కాండనియు నేర్పడుచున్న ది. ధగణికోటకు వెనుక ధరణాలకోట్క 'ధన్నాల 

కోటయను పేరులుండినట్లు (గంశ్ఞములవలకం జెలియుచున్న ది. పలా టియుద్ధ కాలమున 

ధరణికోట రాజుగానున్న ఫీమబేవుండు కోటకశేతుని తండిరే. (క్ర శ 1127 మొదలు 

కొని 1158 వణకు రాజ్యము చేసిన గొంక రాజు తోో(బుట్టువును వివాహమాడెను గాన నితం 

డు (క్రీ శ॥ 1140న సం॥రముననో లేక యా(ప్రాంకతముననో ర'జ్యము చేయుట కారంభి౦ 

చి (శ్రీః కళ) 1182 నం[1రమువజకు. బాలించియు౦డున్ను పల్నా టియుద్ధము జరుగునప్పటి 

కం గోటిశేతుండు సింహాసన మధ్ధిస్ట్రింపక గోయినను రాయబారము మొదలగు రాచకార్య 

ములు నివ్వతి౯ ౦చుటకుం దగిన వయన్సుగలనా(డి యుండుట చేత రాజ్యభారము వహీం 

చుటకు సిద్ధము గానుండి యుండవలయును. కావున బలా టియు దను (శ్రీః క 1182వ 

స౦వత్సిరము సకుంబూర్వము కొద్ది కాలము క్రిందట నే జరిగియుండును. ఆనా గొం వెను 
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"హెచ్చురక్కువగ (క్రీ-శ।। 1176, 1182 సం॥రముల మధ్యమున జరిగెనని చెప్పవచ్చును 
నలగాముండు లేఖల్నువ్రానీనవారిలో వీరభల్లాణుండుగూడ నున్నాండు, వీరభల్లాణు లిద్ద 

అుగలరు. లింగాయమతను స్టాపేంపయడిన తరువాతనున్న ది ఇందన వీరభల్లాణుండు. క 

నుక( బల్నాటీ యుద్దకాలముననున్న దితందే కావలెను, ఈయనద్వారనము[దము ౫౭ 
ధానిగ క్రీ॥ళ॥ 1178 వెందలు 122క వణకు రాజ్యము వేసెను గావున బల్నాటి యుద్ధ 

ము 1118 సంశరమునకు( బూర్వము జరిగియుండ చేరదు. కోటశేతుండు సింహాసన మెక స 

కముంటబే జరిగనని నిరారణచేయంబడియుండుట చేత 1182 సం॥కు( విమ శ్రీటిను జరిగియుం 

డ నేరదు, కాంబట్టి పల్చా టియాద్ధము 1178. 1182 సం[ర ముల మధ్యమున జరిగినదని నిశ్చ 

యము జెప్పవచ్చును. నలగామరాజునకు సహాయము గా సాగిపోత రాజను నతండువచ్చి 

నట్టు చెన్న పట్టణమునందలి లిఖతపు సక భాండాగారములోేని (పతిలోం గానవచ్చుచు 

న్నది, సాగిపోత రాజు గుడి మెట్ట నేలినవాండు. శెల్లూరి తిరువములయ్య తనగుఅము నపహ 

రించిన పోతరాజు చేడుదినములకుం జావందిట్టిన క యప్పకవి యుదవా 

రించి నటీ 

«6, సూయమదిసీతపోతవసుధా ధి పుణా౭య రావణుండు ని 

శ్నయముగ “జీను రాఘవుండ సవ్యాజవానిధిమారు(డంజనా 

(పియతనయుండు లచ్చనవిభీప ణుండా గుడి మెట్టలంక నా 

జయమునుబోతరక్క_ నుని చావును "నీడవ నాయడు సూడుండీం! 

యను పద్యమిో సాగిపోత రాజును గూబ్బీయే. గుడి మెట్ట కృష్ణాజిల్లాలో నంది 

గామకు 8 మైళ్ళ దూరమునం గృష్టానదీ తీరమందున్నది, సాగిపోత రాజుయొక్క 

(క్రీ॥ళ) 1199 వ నంవత్సరపు శాసనము బెజవాడ దు గ్గామల్లేశ్వేకస్వామి కల్యాణ మండప 

ములో నీశాన్యభాగ _స్పంభపు తూర్పు పలకనోదం గలదు. ఇప్పుడు దీనిలోని యకుర 

ములు 'చాలవబకు మాసీపోయి యన్ఫుటముగ6 గానవచ్చుచున్నవి. ఇతనికాసనములు మ 

టికొన్ని కనుంగొనంబడినవి. వీనివలన నీయన 1199 సం॥||రమునకుం బూర్వమే రాజ్య 

భారము వహించి 18 వ శతాబ్దాదియందు. గొన్ని సంవత్సరములు జీవించియుండినట్లు 

"తెలియుచున్నది గావునం బల్నాటి యుద్ధము లోనుండియే యుండవచ్చును, యుద్ధమి(ళ 

మమారు నాలుగు సంవత్సరముల రూటుమాసములకు జరుగునన-గా నలగావమురిజు మ ని 

జేవునికొనర్పిన మందపోటు నుషదవములో న్నీక్రిందిరాజుల సహాయము కోరుమని నాయ 

కరాలు నల గామున కాలోచన సెప్పినట్లు (కీ శాథంచితేమని చెప్పంబడుచుండి నాకు లభిం 

చిన తాళపత్ర (గ్రంథములోని మందపోటుశథధయందీ పజ్హులు (వాయంబడినని, 



త్రీ 

6 ద్రి।। ఎందచకేనను మన చేమిచేసెదరు 

భల్లాణదేవుండు పంచపాండ్యుండు 

తెలియ విజ్ఞలదేశింగు విభుండు 

కాశీముహి రాజు గంగుదయుండు 

వెలనాటిచోడుండు వికమాఢ్యుండు 

మలి టేవుండన్నను ముండుచుండుదురు॥” 

వీనిలో వెలనాటిచోడు. డుదహారింపంబడినాండు, (ప్రస్తుతము చందవోలు బాప 

ట్ర చుట్టుుపక్క-లనున్న బేళ మే నెల నాడని శాననములవలన. దెలియుచున్న ది: వెలనాటి 

క గమ్మునాడను నామాంతరముగలదు, వెలనాటిచోడుండు కుళోత్తుంగ చోళగాంక రొ 

జా కుమారుంగ్కు ఇతని యసలు పేరు రా జేంద్రచోడుండు, రా జేంద్రచోడునికి "వెలనా 

టిచోడుండని నామాంతగ మున్నట్లు మందనకేయూరబాహుచర్మిత్రములోని యీక్రింది ప 

ద్యములవలనC జెలియుచున్న ది 

“క, ధీరుండాగోవిందన। కూరిమినందనుండు వలె గొమ్మనగొంక 

మ ్మరమణునకుదయించిన। వీరుండు రా జేంద్రచోడవిభు (మ్యెడయై, 

సీ|| నవకో టిపరిమితదవిణ వే భూసౌాలు భంజారముననెళ్టు పొయకుండు 
నేకోనళతదంతు లే 5-జునగరిలో నీలమేఘంబుల లీల గాలు 

బల వేగ రేఖనల్వ్యదివేలతుగగ ౧బు లీన రే దని వాగ నె పుడుదిరుగు( 

(బతివాసగంబు 'డెబ్బదియేనుపుట్లు నేయేవిభు మందలనెపుడుకలుగు 

గీ|| నట్రియధికవి భవుండగుకు?" త్తుంగ 0 

జేండ్రచోడనృపతికిష్ట సచివ 

తంత్రముఖ్యుండనుగుమి ౦ త్రి గోవింద నం 

దనుండు కొమ్మునపధానుండ్ "ప్టు॥। 

ఈ, ఇల వలనాటిచోడ మను జేం(దునమాత్యత యానవాలు గా( 

గులలిలక ౦బు గా మనినకొమ్మన( ప్యెడ రీశీణమాటలకా 

దెలుప నేల త్మత్కియం్టతిష్టిత మైన తటాక బేవతా 

నిలయనమహి[గ్రహారతతి నేటికి చె లెడందాన చెప్పక .'’ 

ఈ పద్యములలోని కొమ్మునమంతి శాసనము గాపట్ల భావనా ౧*యణస్వామి యా 

లయములో నొకటి గలదు, 0"జేంద్రచోడంజ వెలనాటిచోడుంైనట్లు వీనివలన స్పష్ట 
6 
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పడీనది, ఇతడు (శ్రీ॥ళ॥ 1158 నం!। మొదలు 1200 వజకు రాజ్యముచేసినట్లు కనంబడుచు 

న్నది, కావుననొక వేళ యుద్దము 1182 వ సం|[రములో నే జరిగినను మందపోటు నమ 

యమున నితండుండియుండుననుట కా వేప మేమియులేదు, అనుగురాజు కుచూకుండగు ను 

ల్లజేవునికి గూతునిచ్చిన సోమేశ్వరుండు కల్యాణాధిపతియైన 'నాల్హవ సో మేళ్వరుం డై 

యుండవచ్చునని యనుమానముగం జెప్పితీమి. 'చేదిదేశములో జబ్బల్బూరువద్దనున్న బిల్వా 
రియందలి కాసనమున యువరాజబేవుని తాత శేయూరవర్టుండం చళుక్యవంళజయైన నోవా 

లా జీవిని 'బెం డ్రాడినట్లున్న ది, దీనివలన హైవాయాలక( జళుక్యులకు సూర్యమునుండిసం 

బంథబాంధథవ్యము లుక్నట్లు తెలియుచున్నది. కావున "'హైవాయుండగు మ ల్లజేవుడుచా 

ళుళక్యుండగు వీరసోమునికూతును నివాసామాడిన నాడియుండవ చ్చును. ఈ యభ్మిపాయ 

ముతోడ-నే యాీ(గంథముయొక్క_ క ఫుటలోని పదప శ్రీని (వాసితిన్ని తరువాత నాకు 
దొరకిన (యలరాజు రాయబారము?” కథ గల (గ్రంథము చూడ విషయములు వేలుగ6 

గాన్సించుచున్న వి, అలరాజు గాయబారను కథలో. (యుద్రమానకు ముందు) గొమ్మరా 

జూభార్య (బన్మానాయునితో న్నీ క్రింది వాక్యములు చెప్పినట్లుగలదు. 

“ ద్వి॥। వినవయ్య నాయు(డ విన్న విం చెదను 

తరుణిమాయ _త్తకుందనయు లేడుగురు 

ఏడ్వురికొక (డె యలమినాసుతుండు 

కల్యాణ మేలుచు ఘనుండుమార మ 

ఆడ దేవరగొల్ని వారిఫురిశే 76 

బరుగురుత నయులు పది తెర్వులెరి” 

ఈ నాక్యములవలన నలరాజు రాయబారము నాంటికే (యుద్ధము నకుముందే) కొ 

మ్మరజు తండి వీరసోముండు మృతినొందినట్లు స్పస్ట్రపడుచున్న ది, కొమ్మురాజుతం్యడి 

రీ సెదనుల్లదేవుని మామ్మ చాళుక్యులడైన నాల్బవ వీరసోముండు 1182 వ సంవత్సరము 

లో సింహాసనమున$9) వచ్చి పలా టియుద్ధముజరిగిన తరుఖాతంగూడం గొన్ని సంవత్సర 

ములు (బతికినాండు, కనుక మ శీచేశునిమాను చాళుక్యవీరసోముండు కాక మలటీయొక 

వీరసోము.డ్రేయుండవలయునని విశదమగుచున్న ది, మల్ల దేవుని పెండ్లి నాంటి కతనిమామయై 

న వీరసోము(డు కల్యాణము నేలుచుండినళ్లే గంథములో. జెప్పంబడినది, విచారింప 

బసశేశ్వరుని లింగాయత మతము స్థాసీంప(బడిన తరువాత మల్లజేవుని పెండ్లీశాలమునం గ 

ల్యాణము శీలుచు యుద్దము నకుంబూర్వ మే చనిపోయిన వీరసోము(డొకండు కల(డని చ 

ర(తవలన( జెలియుచున్న ది, ఇతడే మల్ల దేవుని మామ్మ లేకు కొను శె జుతండియై యుగం 

డవలయును, ఇత(డు కలచూరి వంశస్థుడు శండవ_కేలపుని రాజ్యమునుండి 'నెడల(గొట్టి 
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కల్యాణ పురము స్వాభీనము చేసికొనిన బిజ్జలుని కుమారుడు, బిజ్జలుండు UI 1166 న 

సంవత్సరము మొదలుకొని 1165 వ సం॥వజకు రాజ్యముచేసి గతింపలా నితడు సింహా 

సనమధిస్టించి 1165 సం|| మొదలు 1176 సం।|వజుకుం బాలించెనుు మురారి సోమ 'జేవర 

యనియు, వీర బిజ్జలుండని యు సో మేశ్వర బేవుండనియు నిరనికి మూడు నామములు, ఇత 

ని రాజ్యకాలము 1165 న సం।। మొదలు 11/6 వ సం।|వఆక గుటవలన యుద్దమునేకుబూ 

ర్వము షుమారు 10 సంవత్సరముల (క్రిందట జరిగిన మ ల్లదేవుని వెండ్లికాలము నం గల్యాణ 

ము చేలు చుండి యుద్ధము జరగకముండే చనిపోయిన వీరసోముండిరంజే యగును, కావున 

మల్ల దేవుని మామమైయుండుటకు సందియములేదు, కనుక భబిబ్బలుని కుమారు(్రైన యీవీ 

రసోముండే కొమ్మ రాజుతండియగును, కొమ శర జూయుద్ధమునకుం బోవునపుడతని ననుస 
రించియున్న యంకాళళక్తి 

“ద శీలమురఘు రామ బె స్పెద వినుము 

మాచారుకల్యాణ మందునను౦డీ 

ఘవరా జ్యసంపదల్ కడకుంబోందో లి 

పొలుపొందం గావిస్లు పోరుకందణము 

లోనయివచ్చుట లోక౦బు లెజటు(6గు 

నీవు పెట్తినచిక్కు- నీ వెటుంగుదువు 

అందజమాయచే నాతము గావించి 

పరంగనీవిటువంటి పనియూవాచేసీ 

నన్నె డంా పుట న్యాయమా నీకుణ 

అని (బ్రవ్మానాయునిశో బలికి నట్లు వీర దరిిత్రములా* నొక భాగ మెన కొమ్మరాజు 

యుద్దములో జెప్పంబడినది, కల్యాణపట్టణయులోం ద న్నా దరించువారు తేరనియు( బల 

నాటిలోనున్న కొమ్మరాబొక్క_ండు యుద్ధరంగము నకు బోవుచున్నా డనియు. దనకి/క 

నాధారము లేదనియు నంకాళళ క్లి విలపించినట్లు పె నుదవారింపంబడిన ద్విపద పజ్రలవలన 

నథ్గ౭ాము కాగ లదు దీనిని బట్రిచూ డం బల్నాటి యుద్ధ కాలమునం గొమ్మురాజువంళనూు 

వారికీ( గల్యాణపట్టణములో నధికారము థీణించినదని 'శెలియుచున్నది, రత్కా.లమునం 

గల్యాణమున నధికారభూన్య మైనది కలచూరి వంళమేకాని చళుక్యవంశముకాదు. కనుక 

గొమ్మరాజుఠ౦డి, లేక, మల్లమ దేవుని మాను (క్రీ! 1165 నం మొదలుకొని 116 నం॥। 
వనజకు. బాలించిన కలచూరి సోచేశ్వరుంే కాని UE 1 1182 సం|| మొదలు 1189 న 

సం||వజుకు రాజ్యముచేనిన చాళుక్యుండగు నాబ్దవసో మేళ్వ రుండు కాండని నృష్టముగం జె 

పృవచ్చును, ఈ స మునకు మరద కొమ్ము గాజు తండీయగు సో మేళ్వరుండు మృుతినొండి 



ల్శీర్తీ 

నట్లు. చెష్పయిడుటవలన యుద్ధము (కీ! 1176 వ సం|| తరువాత నే జరిగియుండవలయు 

న్కు ఈ కాలమిదివలకు (గీ1శ॥। 1178, 1188 సం|[ల మధ్యమున జరిగియుండవలయునని 

నిర్ధారణ చేసిన కాలమునకు సరిపోవుచున్న ది, యుద్ధము నాంటికి లల చూరివంళము బొత్తిగ 

శ్రీణదకోలోనున్న దని చెప్పంబడుటవలనను, సు. ఆయ (క్రీశ 1182 వ సంవత్సరమున 

బూతి౯గనశించినందువలనను యుద్గము 1182 వ సం॥|నకుం బూర్వము కడు 'స్వల్చ్బకాలము 

లో నే జరిగియుండవ లెను. ఇది 1178, 1182 సం||ల మధ్యమున జరిగినట్లు నిర్ధారణ చేయ. 

బడినది గనుక జరిగిన సంవత్సరము 1182 సం।రకు దగ్గణగను 1178 సం।॥నకు దూరముగను 

నుండితీరవలయును, ఇట్టి సంవత్సరము 1178 సం||నఖ వెశుకముండ చేరదు గనుకను యు 

పను సకుం బూర్వము కొమ్మ రాజు తం డి చచ్చియుండుటవలన నడి 1176 సం।||నకుం బిమ్మ 

టనే జరిగియుండును గనుకను మటింతసూటి గాం గగ్రీ;ళ।; 1178, 1182 సంవత్సరముల మ 
ధ్యమునం బల్నా టియుదము చేయంబడినదని నిశ్చోయింవవచ్చును, (గ్రంథములో నను 

గురాజో కాత౯ణవీర్యుని శీడవతగమువాడు గా. జెప్పంబడినదని యిదివణే తెల్పియుంటిని, 

రావణుడు నర శ్రదౌనదీతీరమున శివప్రూజచే ను చుండ, గాత౭వీ గ్యాఫకుకు. నర్మదలో 

జల్మక్రీడలు సల్పుట యు నతని జేయి చేతులచేత నడ్డగింపంబడీన జల్మపవాహ మెగ(దట్లి రావ 

ణుని వెం దొట్టుటయు వారిద్దతు కలహించుటయుం బు ఠరాణ్యగ్రసీద్ద న గానం 

గా ర్పవీర్యు(డు రావణునికి సముకాలీనుండై యుండవలయును, క రాము(డు సే 

కకాలమందుండినవారు, రామాయణకాలము ul స్రూ।|।| 18 వ-ళీ తౌబ్బము నకు ముందేకాని 

తరువాత వెయుండదని ర మేశచంద్రదత్తు మొదలగు పండిగులు (వాసియున్నారు, అన 

గా నిప్పటికి మూయ వేలరండువందల సంవర్సగ ములకు బూగ్య్వ్వము ననగును, కాతణవీ 

ర్యాజుకానుండు రామాయణకాలము ననుండివవాండగుట చే నతండును మూడు వేలసంవత్సరము 

ల (క్రింద చేయుండితీరవలయూను, అనుగురాజు కాతణవీర్యుని కేడవతరమువాండే యైనయె 

డలం దరమునకుం బూతి౯గ నూ యేండ్ల పకారము చూచినను షుమారు రెండువేల సంవత్స 

రముల (కిందట ననుగురాజుండినవా( డగును, కరు కే త్రయుద్ధము జరిగిన తరువాత నా 

అుభందల సంవత్సరము లకో యేకువనందల సంవత్సర ములకో ఫల్వ్మాటి యున్న మ్ జరిగియుం౦ 

డున, ఇదియే నిజమెనచో వీరభల్లాణుని భీమటబేవుని నాకాలమువకు నెట్టి శాసనములు ర 

డ్డుపజచి హీందూ బేశ చర్మితము తల[క్రిందు చేయవలనియుండును, కావున ననుగురాజు కా 

తఖావీర్యుని శేడవతరమువా(డని |వ్రానిన్నవాయత నిరాధారపు (వాంతయని స్పష్టముకాక 

మానదు, మెకంజీ దొరగారు. సేకరించిన లిఖిత గంధ ములను విమర్శించినట్టి విల్బను 

(Wilson) దొరశారు వీరచరిత్రనుగూట్బీ యిట్లు వాసియున్నారు. “ACCounNt 
of seven years war from 1080 4,౨. to 1087, which was 

carried on by Brahma Nayudu and Twelve other land-holders 



శీర్ 

and graziers against two towns, Gurzala and Macherla in 

the Palnad country and which originated in a dispute at a 

Cock-fight. In. Ant. Vo. I, page 278 (1080 సం|| మొదలు 1087 సం॥ 

వణుకు జరిగిన యేడుసంవత్సరముల తూ రర తలు; (బహ్మూనాయుండం మతి పన్ని ద్దజు 

భూస్వాములు పశువుల మేపకులు గలిసి పల్నాటిబేశములోని మాచెలక్కా గురిజాల ఆను 

₹0డు పట్టణములమిద యుదము చేసిన, ఒకకోడిపందెములో సంభవించిన కలవామోయు 

ద్ధమునకు మూల కారణము)” వీరు నిణ౯యించిన కాలమున కాధారములు చూప(బడక పో 

వుటయటులుండం గా యుద్ధమునుగుటీంచియి చ్చిన యభ్మి పాయ మును( బట్టి చరిత మెంతమట్లు 

కు (గహీంచిరో చదువరులే యూహీంపంగలరు, గతానుగతికులై మెయిలతో (TAylor) 

మొదలగు వారి"క్లే నిరాధారఘు గా నిపరీతములు (వానీనారు గాని యవియన్ని యు నిటందె 

ల్పుట యనవసరము. 

క|। ౫జనభగుణ చం దాదుల 

భబజకుండాకాథకుదవ పతంబందుకా 

(విజయసనుబాహుబలు(డ 

క్క-జముళం) బల్నా టివీరగజమనిం బడియెక। | 

అను నొఏ చాటుపద్యము వాడుక లోనున్న ది, ఈొపద్యము నిర్దుష్త్టము కాక పోవుట 

కం దోకు దీర్మిపకాగము యుద్ధ కాలము ళా! 1808 లేక (శ్రీ 1886 వ సంవత్సరమగుచు 

న్నది. ఈకాలము నాంటికి దేశము కొండ వీటి శెడ్డస్వ్నాథనమెనది* కాన నీపద్య మెంత 

విశ్వసనీయ మో "నేను వివరింపంబని లేదు, 

వెనిజాపంబడిన నిదగ్శవములన్ని టివలన( బఎలనాటివీరులు చేదిబేశమునుండి 12 వ 

శతాబ్బ్దమున వచ్చి 1178, 1182 సం॥ మధ్యమున యుదముచేసిరను సారాంశోము స్పష్టము 

గాం దేలుచున్న ది, అనుగు గాజు చేదిబేశమునువిడిచి పల్నా టిశేలవ చ్చెనో చూతను. కా 

తణవీయ్యండు చేసివ పాతక ములు బాధింపంగా (బావ్మాణుల యాలోచనవలన జీడినూని 

గుడ్డలు ధరించి ససెన్యు(డు సామాత్యుండు సకుటుంబుయడే రాజ్యమునువదలి యిల వేలు 

వెన చెన్న శేశవురి వెటంబెట్టికొని తీథలాయాత్రకు వెడలి వచ్చివచ్చి * కృష్ణానది స్నాన 

ముచేనీనప్పుడు తాముధరించిన నల్లగుడ్డలు తెల్లనాయెకనియు నంతటం చాపవిముక్తుులెరని 

యు. జందవోలులోనప్పుడున్న రాజనుగు భూపాలునకుం గూతునొసయగి పలనాడు హర 

ణమిచ్చెననియు. గాత వీర్యుండు చేసిన పాపములు పట్టణము నంటియుండుటవలనC దిరిగి 

స్వ దేశమునకు. బోవుట కిలవేల్చ్పయిన చెన్న శేశవుం డిస్టపడ లేదనియు నందుచేం బలనాటి 

లోనే స్థిర పడిర నియు (గ్రంథములో. జెప్పంుడివది, ఎన్ని సంవత్సరముల క్రిందటనో కా 
ద ల గానాలు ఆ? న త 

జ జనాలు. వ కో లా వుట ఆలా వాని ఆ వ. వానాం న. 
- క... ఆ. 

శ చంద్రవంక లోనని కొందు చెప్పుచున్నారు, ఈకథగల (గ్రంథ భాగముదొరక లేదు, 
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తకావీర్యుండుచేసీన పాపము లతనిఫ్రూర్వుల "నివరిని వాధింపక యనుగు రాజు నే యులబాధిం 

చెనో కెలియరాదు. తీథ౯యా(తకు వెడలినచో రాజ్యమునం దమ (ప్రతినిధి జెవ్యరినో 

యుంచి బయలు బేజుదుకు కానిబేశమునశాజకము చేని యిలవేల్పును గూడం బెలీకికొని 

కట్టగట్టుక యందబు నొక్క సారి బయలు వెడలి యుండకు. వెన్న శేళవుండు నో వచేని 

కొని చూనుష భాపణంబుల స్వటేళశమునకుం బోవలదని చెప్పెనంట! పరమభక్షులుగనుక న 

ట్లుచెప్పెననుకొన్నను జేదిరాజ్యము వంటిరాజ్యమునుండి తొలంగించునంతటి కరుణభక్తుల 

మెం జెన్న శేళవునికిం బుట్టుటచి[త మే. కాత౭౯ వీర్యు (డు చేసిన పాపములు చేది దేశమునంటి 

కొని వదలక యుంటదురవ గావాము, ఏది యెట్లున్న ను దానుదేళశము విడిచిపోవలసీ వచ్చిన 

ప్పుడు తనవూమ్యం డైన కాతజావీర్యుండు చేసీన పాపము లనుగు రాజునకు జ్ఞ వ్రీకీవచ్చియుం 

డుట వా స్తవము, 

ఫూర్య్వహీందూ బేశచరిత్ర (BArly History of India) (వాసీన స్మిత్తు 

దొరగారిట్లు నుడువు చున్నారు. “The Kalachuri or Haihaya Rajas 
of Chedi are last mentioned in an inscription of the year 
1181 A. D and the manner of their disappearance is not 
exactly known; but there is reason to believe that they 
were supplanted by the Bhugels of Rewa. (వేదిదేళముయొక్క క 
లదూరి లేక హెౌసాయ వంకోపురాజులు క్రీశ 1181 వ సంవత్సర పు శాసనములో. జీ 

వరసారి యుదవారింపంబడియున్నారు. వాలెట్లు పోయినది సరిగాం టెలియదు, కానిరీ 

వాభ ౫లులు చారి సాన మ నకున ద్నిన ని నముటకు( గారణయుకలదు.)'' 11వ శతాబ్ద షొ 

రంభమునుండి చేదిదేశము విభజింపబడి యొకరిక౦ కు నెస్కళముుది రాజుల కింద నుండిన 

ట్లు చర్మిత్రవలన డెలియుచున్నదడి. పల్నాటి యుద్గకాలమునహిందూ దేశము మోందికి మ 

వామ్మదీ నులు దండె త్రివచ్చు చుండిరి, ఈ మవామ్మదీయు ల తొందజలళలననో స్ు 

దొరగారు చెప్పినట్లురీ వాళి గేలులవలననో లేక యన్యశ తువుల వలననో యనుగురాజు రా 

జ్యమును గోలుపోయి సమెన్యముగ( బలనాటికి వచ్చియుండును, ఇతండు వచ్చివతరువా 

తం దక్కిన సౌహయులు 1181వ సంవత్సగమువణకునుండి వారు కూడ రాజ్య భషహ్హాలె 

యుందురు. ఇట్టికష్ట కాలమున ననుగురాజు తనదురదృష్టమునకుం. గారణము కాతళలవీర్యు 

(గువేసీన పాపము లేయని భావించుట యొకవింతకాదు. అనుగురాజు నిజదేశమువిడిచి 

వచ్చి చందవోలురాజుకూతును వివావామాడ నతండు కుమా తెలాకరణము గా బల్నాడి 

చచ్చినట్లు వీర ఫ[ద్రకవియొక్క- 

“ శా॥ నానాచ్మితపట్ముపతానములు రత్న స్వణణభూప ణావళుల్ 
భేన్నువాతమిభాశ్వేసంభు మతిభ క్షి న్ఫూతి౯ గాం గన్యకా 
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దాన పోత్సవ వేళ నల్లునక( జేతః(ప్రీతి గానిచ్చె 'స 

నా శ్రనంబొప్పనొసంగం బు(త్రెకకుం బల్నా _డైదుదేళశంబులుకా క్ష 

అను పద్యమువలన( దెలియును. (పల్నా _డెదుబేళశంబులుక ౫ అనగా నైదుటేళ 

ములు కలిసిన పల్నాడో పల్నా డుమటీయు -నైదుదేళశేములో వివరములేదు, డందనోలు 

రాజప్పుడు ధవళళంఖుండని యీకవి (వాయుచున్నాండు. ధవళ శంఖుని శాసనము లెచ్చ 

టం గానరావు, ఆగని పీరు చరిత్రలో నెచ్చటం గనయిడదు, పల్నా డంతటేళశము నన్యుల 

క్ర సర్వస్యతం(త రాజు లీవలయునుగాని తకి్కి.నవారీంజాలరు. అనుగురాజిక 1) డకువచ్చు 

నప్పటికి దేశమునందు సగ్వస్వతంత్ర రాజులు తూర్పుచాళుక్యులు, చాళుక్యులలాో ధవళళం 

ఖుడులే(డు. ఆకాలపు శాసనములు చందవోలులో వెలనాటి గొంక రాజుది యొకటిసె 

లనాటిచోడునిది మలియొక టి కానవచ్చుచున్న వి గాని ధవళశంఖుని శాసనములులేవు, చె 

న్న పట్టామునందలి లిఖిత పు స్తక భాండాగారములోని (పతియందుందనకు సహాయముగార 

మని నలగామరాజు రాజులకు లేఖలు (వానీనస్థలమున “మామగుతమగెంక మహీపాలున 

సిను” అని లిఖింపంబడినది. ఈము(ద్రిత (గంథములో “(మామగుండముకోట మను జేశునకు 

ను” అని [వాయంబడియున్నది. లిఖితపుస్తకభాండాగార (పత్మిప్రకారము నలగామరా 

జు మామగాంక(డేయైన పకుమున ననుగురాజునకుం గూతునిచ్చినది 1127 సం॥ మొదలు 
కొని 1168 సం॥ వణకు రాజ్యముశేసీన కుళోత్తుంగ చోడ గొంకరా_ జై యుండవలయును, 
దీనికి నిదర్శనము గా బల్నా డా కాలము నంగుళో తుంగ చోడనాంక రాజు స్వాధీనములో ను 

న్నదని లెల్బుట కె కా౦ఫ్టూడి సు రేశ్వర స్వామియాలయ ములో 1164 సం॥న నతనిళాసన 

ముకలదు, నలగామరాజోమామయని చెప్పబడిన గొంక మహీ పాలు(డు వెలనాటిచోడు(డ 

గును. వెలనాటిచోడునికి గొంకె రాజను నామాంతరము న్నట్లు బాపట్ల భావనారాయణ'స్వా 

మి యాలయములోని కాసనమువలన( బెలియుచున్నది. ఆశాసనమిట నుదవారిం'చెదను. 

“స్వ స్తీ(శీ శక్రవప౯కాంబులు ౧౦౮౨ అగు నేటి ఉత్తరాయణ నిమిత్హమున స్వస్తి 

ఆ, ఆ ఆ జర ఇ న శి న 

త్సంధివిగవా కొమ్మన పెగడ కమ్మునాటిలోని భావనారాయణ దేవరకు నఖండదీపము త 

మతండి గోవింద(పెగ్టడకు తమతల్లి శేతసానికి ధర్మముగా నిల్పి...,4,424.60”! 

ఈ శాసనములోని కొనన పెగ్దడ శేయూరబాహు చర్మిత్రమునఎదలి కొమ్మన పె 

డయే. కనుక శాసన సంవత్సరమును బట్టియు గేయూరబాహు. చరిత్ర (ప్రథమాశ్వాసము 

లోని 19,2021,22,262క,ఓ5్ పద్యములను బట్టియు _బెళాసనములోని కుళోత్తుంగ గొంక 

రాజు వెలనాటిచోడుందెయని స్పస్థ్రపడకమానదు. అయినను బొన్నూరు డినిజనులోం 
జేరిన నిడుబ్రోలు (గాను నుధ్యముననున్న చోడెశ్వేరస్వాని యాలయనునముందణ తి 
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మీది శ్రాసనమువలనను నర్బరానవు పేట తాలూకాయందలి యల్లమంద కోటీళ్వ రొాలయ 

ములోని కాశనము వలనను వెలనాటి గాంక రాజును రా జేంద్రనోడుండును జతంర్థకులజులని 

తెలియుచున్నది గాన నీవిషయ మింకను విచారణీయను. మల్లదేవుండు కూ సలలవకి 

చి మండాదికి వలనపోవునప్పటి కనుగురాజు నలువదియేండ్లును నఎగామ రాజు పదుమూా( 

జేండ్లును బల్నా టిలో రాజ్యముచేసీనట్లు మంజాదివలస కథలో (వాయయుడినది. మం 

ఢాదివలస తరువాత షుమాగు 17 సంవత్సరముల 6 మాసములకు యుదము జరిగినది. యుద 

ము 1178, 1182 సంవత్సరముల మధ్యమున జరిగినదని యిదివజే నిర్థారణ చేయంబడినది. 

ఇది 1178 వ సం॥ లో జరిగినను లేక 1182 సం॥లో జరిగినను మం డాదిపలస నాటి కను 

గురాజు 40 సం॥లును నలగామరాజు 18 సం॥లును రాజ్యము చేసినది నిజమే౧మైనపక్నుము న 

ననుగు రాజు పల్నా టికధిపతియైన సంవత్సరము 1118 వ సంవత్సగమో లేక 1122 వ సంవ 

త్నరమో మగును. కాని యనుగురాజు పల్నాటికధిపతియైనది 1127 సం॥ మొదలుకొని 

1158 సం[వలకు రాజ్యము చేసీన కుళోత్తుంగ చోడగాంక రాజు కాలములోననీ యింతేకోముం 

దు విశేదపజచియుంటిని. కావున ననుగురాబో నలగామరాబో మం-డాదివలస కథలో. 
జెప్ప(బడినట్లు గాక కొన్ని సంవత్సగములు తక్కువగా రాజ్యము చేసియుండవ లెను. అను 

గురాజు వివాహమాడిన కథగల (గంథభాగము, శ్రీనాథవిరచితము, నాకు లభింపలేదు, 

దానిలో "నెట్లుండునో తెలిసీనయెడల మటియెక్కువ నిశృయము గా (వాయవచ్చును, హై 

సూయులశాననములు "తెలుంగు బేశమునమికి ,_ లివి స్తాన ముగ గాన రావు, (క్రీశ 1408 నం[లోం 

గాత౯ా వీర్యుని వంశస్థృండును మధ్య దేళాధీశుండునైన చోడుని శాసనము విశాఖపట్టణము 
జిల్లా సర్వసిద్ది తాలూకా పంచధార ధర్మలిం గేశ్వర స్వామి యాలయములో. గలదు, ప 

ల్నాడు తాలూకా కార్యమపూడి వీ రాలయములో గన్నమడాసు మంటపము వెనుకను 

న్న్న బండమిద నయోధ్య రాజు శాసన మొక టియున్న ది. ఆది న్ఫుటము గాం గనంబడుట 

లేదు. (పయత్న ము చేయగా నీ క్రిందియ క్షురములు చదువ(గలిగిలిని, “స్వ _నీశ్రీమన్మహామం 

డలేశ్వర అయోధ్య ఫురవ రాధీశ్వర 494 144 44, 444లనీంగునుండ లేశ్వరుని సన్నిధిని చెన్న రా 

యులవారి గుడి యె త్తించ 446414 ++ +దుకొనిలనుస్యంది శకవషజ ౦బులు ౧౨౦౯ (కో 

ధిస౦వత్పర ,*4.466*,... కౌతి౯క ,4444,44,0౧0 గు చండ ప్రనిద్ధ గరుడగంబి ఈ కాన 

నకాలమునకు సుమారు కీ సంవత్సరముల [క్రిందట నే (పతాప రుదుండు మవామ్మదీయులచే 
ఢిల్లీకి బట్టుకొనపోంబడి చేళగు తురుష్కుల స్వాథీనమాయెను, శాసనము బొ త్రిగనగు 
పడుట లేదనియు నయోధ్య రాజు కొల్వులోనున్న యొకవతః కండే మా కట్టించి శాసనము 

(వాయించెనని యు నూయలుదొర గారు (వానీయు న్నారు. ఎరనతాన్వయరాజు భాగ్య 

యైన మైలనూ జీవీ శాసనము (దాతొళామభీ మేశ్వర "లయములో నున్నట్లు సూయలు కా 

సనపట్టికలో నుదణారించి నాయడు గాని యాశాననము నాకు లఫింపకపోవుటచేత నామై 
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లమాలేవి యనుగు రాజు భాగ్య్యయేన మైలమా కేవియో కాదో చెప్పంబాలకున్నాను. పల్నా 
టివికులెపీరులు~ల (గామము లిప్పటికి గలవు, అనుగు రొజాపీగ నలుగు రాజుప ల్లె పలా 

టిలోో( గలదు, అనుగు రాజని (వ్రీనాథ్యగంథ మందు నలుగు రాజనివీర భ్మదక వి గంథమందు6 

గానంబడుచున్న ది, అలుగురాజను నామమే యధథాగ్గనానుమై యుండవచ్చును. ఆలరా 

నమల్లు పేర మా చెల౯ కాటు మైళ్ళదూగమున రాచమల్లుపాడుగలదు. ర్ఫుట్టి రాజు పేరం దు 

మృకోటకు నాలుగు మెళ్ళదూరమున రయుట్రిపా'లిము కలదు, తుమృకోటవద్దనున్న మల్లవ 

రము మల్ల జీవుని పేరి (గామమైయుండును. అనుగురాజు సము[దస్నా నమః నగు వెళ్ళినఫు 

డు దొడ్డ నాయుని పేర నాయుని ప'లెయు శీలాంబెపేరం జీ రాలయయు. బేర్నీని ఉళరంయేరా 

లయుం 6 గట్టిరని వీ భ(ద్రకని (వాసీనాండు. నాయకురాలి పేర “చనాయకురాలికనుమ' ఆ 

ని మొక కనుమగలదు. ఇది కాగ్యమపూడికిని మేళ్ళచాగునకును మధ్యముననున్న ది. వీర 

మేడపిశుండి బాలదం(దుండు యుద్ధమునకు వచ్చుచుండం గార్యమప్రూడి కశుమలో నా 

యనగుగాలు పం౫చాచి యడ్డము ౫ నిల్చుం డెననియు నదిచూచి చాలదంరదుC డాకువారి 

తోం గలహించుట యుచితముకాదని ఖడ్డము చే. శాండయొక్కు- యొక్నపక్కు-ను నతిక్తి 

(త్రోవచేసికొని కార్యమపూడి చేశిననియు జనులు చెప్పుదుగు, చాలచంద్రుం జెక్కివచ్చి 

న వాహనపుగె శ్రైవలన( బడినదని కార్యమపూడి నాగు లేటియొడ్డున నొక గుబుతునిప్పటి 

కిగబజలుచూపుచున్నారు. నలగామనరాజువద్దమండి శల (బవ్మానాయు (డును మ ల్లదేవులు 

ను మాచేల౯ క(బోయిరని కథాసాగము చదివినచో. బేటపడంగలదు. వారుగురిజాలనుండిబ 

యలు బేలి యొక చోనుజిలీ చేనీ యచ్చక(బట్టణము కట్రిరనియు మజిలీచేసీన పట్టణము గాన 

దానికి మా చెలణయని కేరువచ్చినదని ము వీర చర్మికేములో (వాయంబడీనది, పూర్వము 

మాగీచుండేలినది మూచెలలా, ఖసండేలినది కార్యఫూడి, దూపషణుండేలినది దుగణయం య 
న్పటిజనులు చెప్పుకొంనగు. శాసనములలో “మహాదేవి చెల౯” అనియున్నది. మహాబే 

విచెలణలయీ మాచెలణ గా మాటే ుండవచ్చును, మాచెల౯ాలోనున్న చెన్న శేళవుని జీవా 

లయు (బవ్మానాయు (డు కటిం చెవని (వతీతిగలదు, ఈ యాలయములోని పనితనము వా 

నుమకొండ వే స్తంభముల శడిలోని పనితనము నొక్క_తీరుగనున్న వి, ఫర్గ్యునక్ దొర 

గారు “ఈస్తగక ఆండు ఇండియకా అర్ని కుకర్ (12256610 and Indian 
Architecture) అన్నుగంథ మున వానునుకొండ యాలయమును గుటీంచియిట్లు (వ్రాసిరి. 

‘“ According toan inscription on its walls the temple was 
erected in 1164 a. by Pratapa Rudra who,thought not exactly 
himself a Chalukya in blood, succeeded to their possessions 
and style.” దీనివలన( (బతాపరుద్రుని చేయట్టంబడినయా దేవాలయ ము ౯౫. సాళుక్యళిల్ప 

ముక లదని తెలియుచున్నది. మా చెగ్గయాలయములోని శిల్చమునట్ట్రిటేకాన నదికూడం జాళు 
7 
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క్యళిల్ప మై యుండును, (బహ శ్ర నాయుడు చాళుక్యుల కాలనులోని వాండగుటవలన మా 

చెలకాయాలము చాళుక్య కెలి ననుసరించి యతండే కట్టించెనని శెప్పవచ్చును, యాగ్ధా 
వసానము పూతిళగవణి౯౦పంబడిన (శీనాథరచిత (గ్రంథ భాగము నాకు దొరక లేదు, (బ 

వొ శ్రనాయు(డు లక నలా జచ్చినవారినందల (బతికించి వెంటంబెట్టికొని గు వ్రికొండ 

బిలము భో (బవేశిం చెననియు నందటు నిజస్వరూపములు కొనిరనియు నందులో (బహ్మా 

నాయుడు విష్ణుకూపము నాయకురాలు యోగమాయారూపమునందిరనియు వీరభదకవి 

(వానీ నాదు, మల్లయ్యుయనునోొక (6 డీ వీరచరిత్ర ద్విపద గా రచించినాడు. ఆది చెన్నప 

ట్రణము నందలి లిఖితసు సక భాండా గారములో నున్న ది. చిట్టచివరకు (బవ నాయు (గు 

ను బచకుల (బవ్మాయు. బో రాడిరనియు బచకులబవ్మా వాతుంజడాయననియు( దరువాత. 

జింతపలిండి (బహ శ్రనాయానిమోదికి(బోయి మూర్చిల్లి పడి పోయె ననియు బిమ ధట నాయకు 
టి. m 

రాలుక దియ(౫ శ్రీల బో రాడుట యుచితము కాదని (బవ్మానాయు(డూరకుండ నొ 

యకురాలే యతనిని బొడి చనవియు నతండా మెయెకి,_న గుజ్జమునుబొడిచి చంపగా దిగి 
పాలిపోయి నలగామరాజిను గలిసీకొని యిద్దటు కొదమగుండ్లకు( బోయి విప్రుల యిండ్ల 

లో జాలిరనియు (బవ్హానాయుండదటికి6 దటుము చ.(బోవ (బావ్మాణులు వచ్చి రాజును 

మన్ని ౦పుమని యతనిని (బతిమాలికిెనిరనియు నతండును వారిని తీమించి నలగామ రాజును 

గురిజాలసింహాసన మెక్కి. చెననిరయయు మల్లయ్య (గంభథమువలన( దెలియుచున్న ది వీగచరి 

(తనమును డ్విపద కావ్యముగా(వానీళ మత్రీయొకక వి కొండయగలండు. ఇతని (గంథములో. 

గాడ యుగ్ధావ సానము మల్లయ్య గంథ ములోనున్న శ్లు యున్న ది. యుద్ధానంతర ము వీరు 

విస్తార కాలము రాజ్యము చేసినట్లు కనబడదు. యుదముజరిగిన తరువాత సుమారు 50 

సం॥లలో నే జేళశముకాక తీయగణపతి ౫"జూల యగీనమెనది, పల్నాటి వీకులగులించి వీ 

గచరిత్రమునంగాక చరిత్రం థాంతర ఘలయం దెచ్చట-నెన( గలదేమోయని విభారింప( 

-గాం గొండవీటి దండక వి లెలో మోవానరాజు గోపాలరాజునను నిద్దజు _జైనులువచ్చినత 

రుచాక ను త్తరాదినుండి కుష్ట వ్యాధి బాధిత లై య నేక తీథళాయ్మాత్రలు చేయుచు గుంటూ 

రునకువచ్చి గుండువద్ద నెజ చెల్వులో స్నా నముచేయయగా వ్యాధికుదిరెననియు చారచ్చట 

చేీయుండి యగ _స్ట్యేశ్వరునికి మంటప [(పాకారములు కట్టించి ధనమును వినియోగించిగ ని 

యు (వాయంబడియున్న ది. ఇది మన యనుగు రాజు మొదలగువారి విషయముగ నే కన్న 

ట్టును, దండకవి లె (వానీనయత (డు వినికిడిని (బట్టి నిజము తెలియక యిట్లు |వాసీయుండు 

ను. దండక విలెలో విషయము లెంతసూటిగా (వ్రాయ(బడినవో య్మాగంథములోనియీా క్రిం 

ది వాకస్యములవలన( చేటపడ౫లదు...“ ఈఆయిదుగురు ధక శ్రింనడిచిరి, అటుతరువాతము 

క్యాంటి ఆందురు. *తంజే యూరుగంటి (పతాతిరుదు(డు, 102000204 %0ేట స్తీలీ విజ 

యాభ్యుదయ శాలివావూన శ్రక వహషలాంబులు 886 అగు నేటి దుందుళిసంవత్సరమున ఈ క్రీ 



గ్ర్1 

రుగంటి (పతాపరుదదుండు పర రాజు చేత బట్టువడును 1 (ప్మతాపరుదుండు వా_స్తవమున 

గ్గు (శ్రీః శః 1828 వ 'సం॥ లో బట్టుపడీనాండు, కనుక బెవాక్యములలోని వ్యర్య 'స్తములు 

దక్మిత దదివీనవారికి సులభముగ బొడక ట్టంగలనుం అనుగు రాజూ తీథ౯ యా తావళమున 

వచ్చెనని కథలు వ్యాపించియుం డెను గాన నవికర్ణాకణిణగవిని నిజమైన పేరులు విషయ 

ములు తెలియక క వి లెకారు(డట్లువాసీ గాడని చెప్పవచ్చును, 

అనుగు రాజు వంశర్గుణజాడ యో పాంఠములం గానరాదు. కాని వెలమమైన (బహానా 

యూని గోత్రమువారు మ్యాతము కలరు, చారు వెంకటగిరి సంస్థా నాధీశులై న వెలుగోటి 

వాకు, (బవ్యానాయు(డు రేచెర్లగోతు(డు, వెలుగోటి వారును శేచెల౯ాగోతులే, నెం 

క టగిరి సం స్థానవంళణారిత్రము నందు వంశావళి చేవిళెడ్డివద్దనుండి చెప్పబడినది. చేవిరెడ్డి 

యు మటీయొక మాలవాండును బొలముదున్ను చుండంగాధనము దొరశకెననియు నాధన 

మున కా మాలవానిని బలియిచ్చి వాని యభీష్ష పకారము చేవిశెడ్డి తనగో[తనామము శే 

చెల౯ాగా మాచ్చెనని ము( దచ్చర్మితమునందు (వ్రాయబడియున్నది, _చేవిరడ్డికాకతీయ 

౫ ఇపలిదేవుఏ కాలములోనివాండెనట్లా సంస్థాన చర్మితమువలనం దెలియయలదు. గణప 

తిదేవుండు 18 వ కతాబ్దమంగుండినవా(డు కనుక వెంక టగిరిసంస్థా నాధిపతులు 18వ శ 

తాబ్లము నుండియే లే చెలలనో( తము వాగయిగని దీని చే చేలును, కాని వెలమయు శే వెలణల 

నోతు(డునైన (బహ్మానాయు(శు 16 వ శ తౌబ్దమునకుబూర్యమందే యుండుట చేత. మె 

నింజెప్పంబడిన చేవిరెడ్డి కథ మొక్క యా థార్థ మును సంళయింపవలసియున్న్నది, వెలు 

సోటిజారు (బహ్మనాయూని వంశమువారేయైయుందురు. వీరిగోతమునకు రే చెల౯ా నామము 

చేవిశిడ్లివద్దనుండి కాక యం౦తకు( బూర్యమునుండి వచ్చుచున్న దని నమ్మవలయును, శేచె 

లకాయను | గామమువలన గో తమున కా పీరు వచ్చియుండును, భల నా నా జరిగిన 

కాలము హీందూదేళశచర్శితీమునందు ముఖ్య మైనదిగా నున్నది, యుద్ధము జరిగిన కాలము 

నం దు త్తగమునం జేదిబేశము”ో హెవాయుల రాజ్యము నళిం చెను, దమీణమునం బళ్చి 

మచళుక్యవంళ మంతరించెను, తరువాత స్వల్బకాలములో నే యు _త్తరహిందూస్థానమ 

౦తయు6 జూలమట్టుకు మవామ్మదుగోరి లో(బఅచుకిె చెను, దతీణహీందూస్థానమున ద్వా 

రసము[దప్రు భల్లాణ రాజులు దేవగిరి యాదవరాజులు (పబలిరి, చివరకుంజాశుక్య రాజ్య 

మంతయు యాదవుల స్వాధినమాయొను, అప్పటి దేళస్థితి, పల్నా టివీరుల యాభారము 

లు నాగరికత, మతము మొదలగు; నంశములు (గం౦ంథాంతీరమందు దెలుప(దలంచి వీరు 

ల చర్మితవిష యమింతటితో సేమా ప్తము కావించెదను, వీర చర్మితమును ద్విపద గా మొద 

ట రచించినది 



గి 

—* శ్రీ నాధుడు * 
(శ నాథ జీవిత సం్మగవాము ). 

ఈయన కృంగార నెపథమ్య్ము ఫీ మేళ్వగ పురాణము, కాశీఖండము వాగవిలాసము 

రచించిన మహాకవి పౌకనాటి నియోగి బావాణుండు, భారచ్వాజగోత్రుండు; ఆపస్టం 
బన్యూతు(డుు ఎౌవముతస్థు(డు, ఇతని తౌత్ర పద్మపుం*ణ సంగ హాము గచించిన కమల 

నాభుండు; తండిమారయ; తల్లి ఫీమాంబ ; జన్మస్థలము కొండవీటి సీమయని కొందణు 

(వాసీరిగాని యా విషయమై కొంతసందేహముగ నున్నది. కర్గాటదేశమితని జన శ్రభూమి 

మైన ట్లగపడును, సుప్రసీద్ధాంధ్రకవి క గాట దేశీయుండనుట పలువురికి రుచింపకపోయిన 

ను మోదుమికి్కి-లి నాకు నిష్టము లేక పోయినను యథా స్థముగ6 గనంబడుచున్న ది నమ్మక 

పోవుట సంభవింపనేరదు గాన నాయభి పాయము తెలుపుచున్నాను, ఈయంశము నా 

లోచించుటకు సత్యా న్యేషణులు (పొథి౯ తులు. [శీనాథుండు కాశీఖండములోని 

(ర చిన్నారిపొన్నారి చిబుతకూకటి నాయడు గచియించితిని మరుచాజచరిగ 

నూనూగుమి సాల నూత్న యావనమున కాలివావానస _ప్రశతినొడివిలి 

సంతరించిలి నిండుజవ్వవంబునయందు హవ౯_నెషథ కావ్య మాంథ భాస. 

(బౌఢనిర్భగవయః పరిపొకమునం గానియాడితిఫీము నాయకుని మకీంమ( 

(బాయమింతే క మిగుల(గె(వాలకుండ( 

గాశికాఖండమను మహ్మాగ్గంథ్ర మేను 

జెలు(గుచెసెదం ౫ ణాలాట బేశకటక 

పద్మవనహేళి (శీ నాధిభట్రసుక ఏ,” 

ఆను పభ్య మున “కణాల ట దేశక టక పద వం హేళి”' (క ణా౯ట దేశ పట్టణములను 

కమలములకు నూర్యు(డు) అను విశేషణము తనగుంజేర్చికొనినాండు. జన్మస్థలమునందలి 

యభిమానమువలన నట్లు చెప్పీకొనియుండును. మటీయు ఫ్రీ మేళళ్వగ ఫు గాణములోని 

గ (పౌధఢపరికింప సంస్క్ఫర భాపయం్మడు 

పలుకునుడీ కారమాన నాం(ధ్రభాషయందు 

'రెవ్వ రేమన్న నం(డ్రు నాకేమికొజంత 

నాకవిత్వంబు నిజము క రాట భాష 

ఆను పద్యమునందలి “వాకవిత్యంబు నిజము కర్ణ'టభాషు'' యన్న వాక్య వతని 

క గర్గాటభాషయందుగల (పీకు సూచించు మున్న ది. ఈపద్యములోని క ణాకాటభు" 

షి యనుదాని కంధభాషమయని ఈధజకామనియు నాకాలమున నం[ధ్ర రాజులను గకకా౯ట 

రాజాలని చెప్పుచుండిరనియు నొకరు వా సీరి గాని యదియపామాణికము, అకాలమున€ 

గరా టరెజ్రాలు నం(ధ్ర ౧ "జూలు చేలు గానుండిగనియు నంధభాస, క ళా౯ణటభాాప వేణు 



ర్కి 

-వేజబుగ ించ(బడుచుం జెననియు (శ్రీ నాథకృతంథము లలోని యో(కి౦ంది పద్య ములవలన( 

జఉజలియ (గలదు 

(ఛా! క ణా౯ణటోత్క_ళపారశీకన్నపన ఖ్య పాభ వ(ల్రీనిధీ 

యగ్లో రా ?పరీక భూభువన మధ్య్యాంధకతుమాధీశ్వ రా 

క "౯ భ్య్యణ౯ నికాల నేత్ర జగదేక (పాజ్య సాషమాజ్యదృ 

క్క ాలాధీశ్వుగ హార భ_ క్లినిగత కపాల చూడామశీ॥ కానీ, ఆ, 3. 

సి॥ రూడేశవవస_ఫ్రమాడె బారువాదొంతివంతు నాదివ్షీతీశ్వరుల గెలిచి 
యొ డ్ఞాదిమత్స ్యవంశోద యార్డును చేత్రం బల్లవాధిఫుచేతి. బలదమంది 

దండకారణ్యమధ్య పుళింద 5"జగంభా హి వంశజులకు నభ యామొస( 

భానుమత్కు_లవీర భ (దాన్న చేమేంద గర్వపంరంభ్ర౧బు6 గట్టి నెట్టి 

గ; యవనక ణా౯ టక టక భూధవులతోడ 

బలిమివాటించియేలిం చెం చెలు(గుభూమి( 

దననిజస్వామి యల్లాడధగణి నాథు 

ఫల్గికి యరియేటిలింగన (పభువరుండు॥ భీమ. ఆ, ౧ 

మ॥ అరవీభాస తురుష్కు_ భాస, గజకణా౯టాం[ధ గాంధారఘూ 

జాగ భాష్ మళయాళ భాపషశక భాసా సీంధుసౌవీర బ 

రృగభాషళ్ కగహాటభాషమటియుం భా సావి శేషంబుల 

చ్చారు వై వచ్చున లేటియన్న నికి నోష్టీసం ప్రయోగ ౦బులకొ॥ ఫీమ. ఆ. ౧॥ 

ఇట్టి సద్యములింకను గలవు, కణాణటచేనవమనం గా నంథ్ర జేళమని కాని కణాగణటభా 
లు 

పయన నంధ్ర భష శని గాని (శీ నాథునిక భ్ సాయము లేనట్లు మెపద్యములవలన స్పష్టము 

"కాలె లదు, ఫీము ఖండము లో 

(మ॥ కనకి మప 4 రు వారిధతటీ కాల్పట్ర ణా ధీశ్వరుక 

ఫునునిం బద్మపు గెణసం్ళి హక ₹ "కావ్య (పబంధాగి సక 

సినమజ్ఞ్య్యాంతగ సాగ్యభే ము గవి తావి ద్యాధరుం గొలునా 

యను(గుందాత.( (ఎదాతక మలనా భా మాత్య చూ ణామథిక '॥ 

అను పద్యమున( దనతౌత సము(దతీగమందలి “కాల్” అను పట్టణమున కధిపతియని 
చెప్పినాయడు. ఇది పర్నిమనముదతీగ పట్టణమి కణా౯టములోం. చేరియుండును, కొం 



గ్ర్త్తీ 

డవీటి 3 ఫియ్యతులోనున్న (పకారమితండు కోమటి వెంకా రెడ్డి యాస్థానకవి గానుండీ విజ 

యనగరము నకుంబోవుట కణా౯ణట చేశవముండలి (ప్రేమను జెలి-రుంజేయుచున్నది, వీథినాట 

కములోని 

“శా కుళ్ళొయుంచితిం గోకనుట్టితి మహాకూర్పాస ముందొడ్డిచిక 

వెల్లుల్లిక దిలపిస్ట ముక బిసీకి విక విశ్వ స్పవడ్డింప6గా6 

జల్లాయం బలి, తౌ వితిక రుచులుదోసంబంచు. బోనాడిచిక 

దల్లీకన్న డ రాజ్యలతి! దయ లేడా చేను [కీనాథుండక౯))॥ 

ఆను పద్యమున( గగ్గాట రాజ్యమును దల్నీయని సంభోధించినాండు, ఈతని కవితయం 

చే మొదట. గన్నడపదరు లెక్కువగ( గాన్ఫించు చున్నవి. ఈ నిదర్శనములన్ని యు (క్రీ 

నాథుని జన్మభూమి కణా౯టచేశమని చాటుచున్నవి, ఈయన కగకాళ౯ాటదేశమందు జ 

న్మించినను దలిదండులితని శెళవముస చే యుద్యోగవశముననో లేక మతీయొక కాగణ 
ముననో కొండవీటిసీమకు వచ్చియుందురు (శ్రీనాణుని (గ్రంథములు చదివినచో నంధభా 
ష యతని స్యభాషచే కాన్చించును ఇంకభాసాకొ శల్యము పఠనమ్మాగ్ర సాధ్యముకాదు 

కాని నితడు చాల్యమునుండీ తెలుగు జీళముళోే నుండెననుట కనుమానము లేదు, బాగ 

గ మాటలాడ ేర్చివప్పటినుండి తెలు మాట్లాడియుండును. తలిదండులగో నింట న 
ప్వుడప్పుడు మ్మిళమ కణా౭టము మాటలాడుచుండినను నివసీంచినది కొండవీటిసీమ కావు 

నం జెలుంగువారినో.( గలసీ మెలసీ తెలుగువారితో సవావాసముచేసి (ప్రాతఃకాలము మొ 

దలు సాయం[తమువజకు( జెనుంగలాో నే ముని(గి తేలు దుండవలనీనవాం డె చివగకు( దెనుం 

గు దేశస్ధుండు గా మాణియుండును. కా(బట్టియే బెండపూడియన్న మంత్రి “పాకనాటి ) 

టివాండపు బాంధవుండవు” ఆని చెప్పినాడు. ఇతండు రాజము హేంట్రవరమును చాలి 

చిన శెడ్ల యా స్థానక వీశ్వరుండని కొందటు (తాసియున్నారు, కాశీఖండము వీర భద్రి 

క్రి ఫీమఖందము తన్మంతియైన బెండపూడి అన్న య్యకుశు నంకితము చేయుటయే వీుుదా 

నికింజూ పు కారణము లె యున్నవి. ఇతండు తాను రచించిన (గ్రంథములలో. జాలభాగ 

ము కొండవీటివారికీ యంకిఠము చేసెను. పండితా రాధ్యాడి చెప్కు_కృతులనందిన మామి 

డి చెగడ క్యుది కొండవీ టిసీనులోని బలి జేపల్లి, శృంగార వై పధకృతినందిన మామిడిసీంగ 

న్యెగడయ్యతమృుండు. వారవిలానకృతినందిన తిప్పయ్య కొండవీటి కుమారగిరి భూపాలు 

నకు సుగంధ[దళ్యము లిచ్చువాండు, కొండవీటి కైఫియ్యతులో నీ [క్రింది విషయము (వా 

యంబడినది. కుమారగిరి భూపొలుని కమారుండగు కోమటి వెం కా రెడ్డివద్ద (కీ నాథుండాస్థా 

నక వీర్వరుడు గానుండి కణాలటరాజాల రాజధానియేన విద్యానగరమునకు( బోయెను. 

అప్పుడు రాజ్యముచేయుచుండివ హరిహర రాయలితనిని గౌరవించి నీవునివసించు స్థలమే 

దియనంలగా నత డీ (కీందిపద్య ము చెప్పెను, __ 



ర్ర్ 

సి1 పగ రాజగిరి దుక్రవర వెళ 4లంగొనికొని చెడనాడు కొండవీడు 

పరిపంథి రాజన్య బలగులబంధించి కొమరుమించినబోడు కొండవీడు 

ముగురు రాజులకును మోహంబుఫుట్రించు గుజు_తెనయులి తాడు కొండవీడు 

చటులవిక్రమక ₹ సాహా సంబొనరించు కటిలాత్రులకు గాడు కొండవీడు 

జవనసూోటక సామంత సగ సవీగ 

భటనటా నేక హాటక (పక టగంభ 

సీంధురాగవ మోవాన (శీలందనరు 

కూర్మియమ రావలీకిదోడు కొండవీడు॥”* 

హరిన*ర రాయలొంటి స్తంభ పుమేడ కట్రింపందలంచి సభలోం/హార్చుండి యెవలై న 

నొంటి స్తంభ పుమేడ యిదివణకుంగట్టి నా రాయని యడుగ (నీ నాభుయడులేచి కోమటి వెంకా 

రెడ్డి కొండవీటిలోం గట్టిం దుచుండెనని చెప్పెను. వా _స్తవమునకప్పుడు వెంకా రెడ్డికట్టిం 

చుచుండలేదు కావున వహారివాగ రాయలు పోయిచూచినచో. దనమాట యసనత్యము కాకుం 

డో (శీ నాథు(డు నిజళ క్తి చే నవులూరిలోనున్న (బ్రహ్మాండమైన తుమ్మ చెట్టును గొండవీ టికి 

కష్పించి మేడనిర్మింపంబడునట్లు చేసెను. వారివార రాయలు దూతనుబంపీ కనుంగొనలగా 
(శీ నాథు(డు చెప్పినది నిజమాయెను, అతండు మెచ్చి కవికి జూగీరొసనలగెను, ఒంటి ప్తంభ 

ము మేడవిషయ మెట్లున్నను [శీనాథభుండు కోనుటి వెంకా రెడ్డి యాస్టాన కవీళ్వరు(డని సై 
యంశములు తెలుప్రుచున్న వి, పల్నాటి వీరచర్మిత్రము కొండవీటిసీ మ్మా పాంతములయందుం 

డియే (వానీనాడు, వెనిం జెప్పంబడినరీతి నితఠండ్నువానీన (గ్రంథములలో ఆెండుతప్పంద 

క్కి-నవన్ని కొండవీటివారికే యంకితము చేసినాడు కొండవీటి వేమారెడ్డికద్దను, కోనుటి 

'వెంకా రెడ్డివద్దను నీయనకవీశ్వరుండు గా నుండెనని కొండవీటి కై ఫియ్యతు చాటుచున్న ది. 

ఇన్ని (ప్రబల నిదర్శనములు (శ్రీనాథుడు కొండవీటి రెడ్ల యాస్టానక వీశ్వరుండని "ఘోషిం౦ 

ఫుచుండంగాశీ ఖండము ఫీముఖండచు రెండ్నుగంథములు రాజను హేం(దవర శు వారి కంకి 

తము చేసెనన్న కారణమున నతడు గాజమ హే౦ద్రవర పులెడ్ల యా స్థానక వీళ్వండని చెప్పు 

ట కారణమునకు దూరముగనుండును, తననివానస్థలమైన కొండవీటిసీమలో  నఖండిసా 
(మాజ్యధురంధురులుండ వారినివిడిచి వారిచేనీయంబడిన కొద్ది రాజ్యమే లెడు రాజమౌహీం 

(ద్రవగ ఇెడ్డకా స్థానక వీ శ్వేరు డయ్యెననుట యసంభవము. కావున 

“వీరభ( దాళిడ్డి విద్వాంసుముంజేత వియ్యమందెనుగ దా వెదురుగొడియి! 

అను సీసనపద్యపాదమునకు జౌ ర్వాపర్యమువిచారించి వీర భద్ర రెడ్డికి. (బియు-డైన 

విద్వాంనుండని యథకము చెప్పవలయును గాని యాస్థానక వీశ్వరుండని యథక౯ము చెప్ప 

నవకాశములేదు, కొండవీటిశెడ్లకు ఒంధువులుగాన రాజమయేాంద్రవగపురెడ్లు శ్రీనాథుని 
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సన్మానించి కృతులందియఃందరు, (గ౧థములవలన నితడు 1897 నం! మొదలు 1422 

సం॥ వలకు రాజ్యము చేసిన * ఫిరో జపాకాలములోను, 1881 సం॥ మొదలు 1895 సం॥ 

వలను రాజ్యము చేసీన కుమాగరగిరిభూపాలుని కాలములోను, 187 9సం॥ మొదలు 1401] వ 
అక్ రా జ్యముచేసిన వారినాయ ర*యలకాలములోను, 1895 సం॥ మొదలు 1428 వటకు 
రాజ్యము చేసిన కోమటి వెంకారెడ్డి కొలములోను, వీర భ ద్రశెడ్డి పేరుళ 1415 చంవత్సగము 
నకు బూర్వ మే రాజ్య మునకువచ్చి 1486 సం॥ వణకు ౨*జ్యము చేసినట్లు దృప్రాంతములు 
గల యల్లాడ వేమారెడ్డి కాలము లోను నున్న ట్లు తెలియగలదు. ఇతండు భీమ కాశీఖండ 
ములల్లాడ జేమా రెడ్డీ కాలములో గచించెను. కాశీఖండములోని “చిన్నారిపబొన్నారిన య 
ను పద్యుమువలన నితనికి నై పథము రచించునా(టికి 20 సంవత్సరములును, భీనుఖండము 
రచించునా(టికి 40 సంవత్సరములును వయస్సుండిన ట్లూపీంపవచ్చును. 

భీ మేశ్వర ఫు రాణములోని 

ఉ. అన్న యమంత్రి శేఖరు. డవామ శ్రీదు కా సనదానభూమిభ్ళ 

త్సన్ని ధికిక మదిక్ సముచితంబుగ వేమముహీసు కేంద్ర రా 

జో|్యన్నరతి సంత తాభ్యుదయ మొందం౫ చార నీభాష వాసినం 
గన్ను లపండు వైయమరు( గాకిత లలిత ఇద్ద తుల. 139 

ఆను పద్యమువలన సహమ్మదుపా రాజ్యమునకువచ్చిన తరువాత నే ఫీనుఖండముర చిం 
పంబడినట్లు తేలుచున్న ది, కల్బరి" (0101786) రాజధానిగం బరిపొలనచేసిన భామి 
నీ రాజులలో నహామ్మదుపా యొకండు. ఈయన ,[క్రీఃళ॥ 1422 సం॥ మొదలు 1186 సం[వజ 
కు రాజ్యమా చే సెను, దీనినిబట్టి ఫీముఖండ యు 14824 సం॥ (పౌంతమున (శీ నాథు(డు 
రచించియుండునని చెప్పనగును. కావున నితండు (కీఇళ। 1884 సం (పౌంతీమున జన్మిం 

చి 1404 సం॥న నై పథము, 1424 నం॥ (పాంతమున ఫీముఖండ్రము, 1482 సం॥ (ప్రాంత 
మున గాశీఖండము నాం(ధీకరించియుండును. 

శ్ర నాథుండాచారము నకుం వీర కెవుండెనను శివుడని విష్ణువం పోరాడెడు బుద్ధి 
మంతులవ లె.గాక న్య్రాయాదికా(స్త్రము లభ్యనించి జ్ఞానద్భష్టిగలిగిన చేదాంతిగా( గన్న 
ట్టుచున్నా(డు, వాగవిలాసములోని 

“గీ! ఆవగింజంత బూదిమెనలదె నేని 

'వెలందిగువు శ్రణీకాయంత చెతిపుటు॥? అఆళలు 

ఆను పద్య పాదముల వలనను మటీకొన్ని పద్యములవలనను భస్మధారణాది బా 
వ్యా 'వేషనులయం దిఠనికెక్కు_వ నమ శక ము లేనట్లు కనబడుచున్నది, ఈయనగొప్ప పౌ 



ర్ర్7 

రాణికుండు; తార్కి కుడు [వైయాకరణుండుు సాహీత్య చకవతి౯; యజుర్వేద జే_డ్హ్య జే 
దాంతనిధిక థగ శ్రీత్ర్రుపొరంగతు (డు, భీమఖండకృతి నాయక వంశావతారనులోని 

“కంసానురధ్యంనీ చరణప ల్లవ౦బులు దనకుంబుట్టినిల్లు కావునం గారణగుణనంక్రమ 

ణంబునంబొ లె. జామర చృ్మతధనుః ఖాది చిహ్నూ పశోభితం జై ' 

యను వొక నము లును 

(కీ ముక ,.౦టిదర హాసమున కను పొసంబు మిశ్నే టివీటికి మిక్కు-టంబు 

శార దాబో్యో త్సా్నాప్రసాదంబునకు వీష ప్సనలువశుద్ధాంతము నకను భాష 

కల్పకా రామ రేఖకు (బ్రతిచ్భందంబు ( తిదశేం| దుకరటికా। 'మేడితంబు 

పుండరీ కారణ్యము నకు న ధ్యాహారమమృ తాంబునిధిక భిధాంతరంబు?”” 

అను వాక్యములును (శీ నాథుని తర్క_వ్యాక రణ జ్ఞానమునుది జ్ఞా తేము నూచింపుచున్న 

వి, తర్క_పరిభాపొపదములె న “(పధ్వంసాభావము, (పాగభఖావము ౫ అనునవి యుపయోగిం 

పంబడీన పద్య మొక టి వీథినాటకములో. గలదు గాని యది య శ్లీలముగ నుంటచే నుద 

వారింపంజాలను, ఈ పద్యము (శ నాథరచీతమో కాదోకూడ విచానంపవలనీయున్న ది, శ 

క్యజ్ఞనీంగమ వాయునివంటి పండితునిచే మెప్పువడేసీ, సంస్క్కతమునందుం (బాఢములె 
(కాకీఖండమయః పిండం నైషధం విద్వదొపభం” అని (పతీతిగాంచిన కాకీఖండ నాపథ 

ములనే మికి్కి-లి క్లాఘ్యాముగ నాం్మధీకరించిన యితని _వెదుస్యుమేనుని కొనియాడంగల 

ము? వ్యభిచారదోపు మాయన కారోపించి యేక కథలు చెప్పుచున్నారు. యౌవన 

మున స్వేచ గాం దిరగినమాట ఎ" స్తవమమెనశ్తు తెలియుచున్నది. ఇది యితనికిగల కళం 

కమని చెప్పక తప్పదు. కాని కాశీఖండము రచించునా.టికితని మనోన్ఫ _బ్రీయందును 

(బవరేళానమునందును సంప్రూణ౯ మైన మార్చుకలిగినట్లు కాన్సించుచున్న ది. శ్రీనాథుడు 
రచించిన (గ్రంథములు మరు గాజచర్మిత్రము శాలివాహన న_ప్తశత్మి పండితారాధ్య చర్మిత 

ము, భిమఖండము కాఓఖండము, వీథినాటకము, హారవిలాసమ్కు పల్నా టీవీరచర్మిత్రము. 

నందననందన శతకముకూడ రచించినట్లు తెలియవచ్చుచున్నది. వీనిలో మరుదాజచర్శిత 

ము, శాలివావానన సప్తశతి, పండితారాధ్య చరితము నిప్పుడు కానరావు. వీథినాటకను 

నంబడు చిన్న పుస్తకమొకటి (పస్తుతమున్నదికాని యది [శీ నాథకృతవో కాదో 

సంజేీవాముగ కున్నది, వీథినాటకము దళనిధరూపకములలో నొకటి. దీనికి లక్షణము 

దశరాూపకమునందీ[కింది నిధమునం జెప్పంబడినది :__ 

“వీథీతు కై శికీవృత్తాసంధ్యం గాం కై స్తుభఫొణవత్ 

రసనూ చ్యస్తు త్థ పంగా 8 స్ప ఖశేదపిగ సాంతరం 



కీర 

యూ కా పస్తాన నాఖ్యాాతైెరంగ థు ద్ఞాత్య కాడిభిః 

ఏ్వ ంవీథీవి ధా తవ్యా జ్వ్యేకపా(త్యప మూాజితౌ? 

దీనిలో? (బధానర'సము శృంగారము. సంధ్యం గాంకములు భాణములోరీ తీనుండు 

ను, (పస్తాకనలో నుద్గాత్యకాదర్ధింగము లుండవలయును. మహావిద్వాంసు.డెన (శీనా 

థుండు ఫూర్వో క్రలకుణ లకీతంబగు వీథినాటకరచ కారంభింది యసందగ్భము లెన వె 

త్లీతొత్తిపభ్యయులతో (గంథమునింసీయుండుట సంభనింప చేరదు, శ్రీ నాథుడు నలక 

ణమైన వీథినాటకము రచించియాంగును, అది యేకారణముచేతనో నశింపంగంగొన్ని (శీ 

నాధర చిత చాటు పద్యములను గొన్ని యన్య క విక్భఠీ ములను ఎౌకోొని (౫౧ ౦థమా రూపమును 

చాల్చియాండును, దీనిలో. గొన్ని పద్యములు గారవహీనులెన వ్యర్ధులు వ్రాసినవిగాం ౫ 
నంబడుచున్న వి. | శ్రీ నాథునికవిత్వము భావప్రధానము గానుండును, ఆని మేష భంగురం భె, 

యనిర్యదనీయంపై కేవల మానసగోచరం బెన యాతోోద్భోథకము కలిగించుటయే కవిత 
యొక). పరమాథజాము, ఇట్టి యాతో ద్భోధక మలంకార(గంథము లయందలి పద్యము ల 

దలలునో (కలుమాట్సే గుప్పించుటవలనయగాన్సి నిరథ౯ాకం బై, భావకూన్యంఖ్రై కణ౯ 

కతోరంబు లైన దీసు౯'సమాసములు నించుటవలనం గాని వేంకకేళ్వకునకు ముడు 

సుక ట్లీనట్లు శుద్ధాం ధ్రనిరో వ్యాది నియమములు పొటించుటవలశం గాని యల్మిపౌసను 

ఆ జొందిక గాం గుదుర్చుటవలనం గాని కలుగ చేదు పదము లెట్లు లాగిన నట్లులాగంబడీ 

శంస ్ క..ముగ( ఉప్పంబడిన గర్భుబంధథ చిత్రకవిత్వములవలనను గలుగ చీరదు. ఇవియన్ని శీ 

నల ని ప్పయోబకి ములు కవిత (పకృతి కాదర్భ ప్రాయ మై యుండవలయును. చగాచర 

(పకృతియందు. దరతమ భేదంబుల విచారింప మనుష్యజన శ్రముత్క్భాష్టతమంబగుటచే మాను 

షభావంబులను సత్త పర స్తమోగుణ భేదంబుల నావహీల్లు మనోవికారంబులును బుది 

యొక్క. ర్ఫూలసూ మో ్మవస్థలున గర జ్ఞా నేం దియముల నొ నావిధగతులును జక్కు_6( చె 

తిగియుండుట యు త్తమ కవిలకుణము. కనుక్ష"నే వ్యాను(డగ్ని పురాణమున 

నో నరత్వం దుల౯ భింలో కేపి ద్యాత్మ తసుదుల౯ భా 

కవిత్వందుల౯ భం త్యెత్రశ క్రి స్మర సుగుల౯ భా” 

యని చెప్పినాండు ; మణియు భారతఫీష శ్రపర్వాంతగజాతంబెన గ తాళా స్త్రంబున 

4కింకర్మకిమక ర్మేతి కవయోప్య(తమోహి తాః” 

అని వచించేను. కర్మాకర్మవి భేదమునందు. గవులుకూడ మోసాతు_లెకని దీని 

యథకము. నిద్యాంసులని కా త్రుళ్షిలని చెప్పక కవులని చెప్పుటవలన సామాన్యజనుల మన 

న్ఫున కగోచరమ్నులేన [పకృతి నూత్న శ్రంబులు థర్మనుర్మంబులు భౌతిక రనాన్యంబులు నె 
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అు6ంగుకవులుకూడ (భమించిగని యభ్లిపొయమై యుశ్చ ది. కనుక గవులనం గాం గేవల 

యలిగణఇపానాక చేదు లే కాక మెనింజెప్పబడికట్ల నన్య సామావ్య గుణ ములు కలవారని పఏిశ 

దమగుచున్నది. (శ్రీనాథుడు తెలుంగుకవితయందుం ద్రొక్కన్మినోవ లేదు. లెస్టిన్టి ఫెకా 
(Leslie stephen) ఆను నతండు జాజి= ఎలి కుట్ (౮8౭0866 31100 జీవ చర్మిత్ర 

ములో “ A strong imaginative geniusis devoloped early; it is 
an overmastering faculty which forces its possession into 
activity often before knowledge or serious thought has ac- 
cumulated; draws romances, epic poems, and dramas from 
children in their teens ; and suggests that not only the 
material surroundings, but even the storge of intellectual 
accomplishments is but an accidental stimulus to the innate 
creative power. i అని చేప్పి నట్టు శ్రీనాథుడు చాల్యమునుండి కవిత చెప్పుచుం 

డేను వాడు, బుద్ది విజ్ఞాన యుతము కాకముందే యపఫ్రూర్వ మేధావంతుల నిర్భరశ కిపొం 

షి ఫైాగలి బయటికివ చ్చుచుండుట సవాజము. (కక చిన్నారిపొన్నారి చిజుంతకూక టి 

నాయడు రచియించితిని మరు దాజచరిత”” ఆనుపొద మువలన నీయనపీ ల్రజొట్రునాండే మరు 

ద్రాజచర్శితము (వాసినని తెలియగలదు. ఫీనుఖండములోని ““భాపించినాడవు బహు 

చేళబుగులగో విద్యాపరీకుణ బేళలందు” అనువాక్యమువలవ గృనామునో లేక తచ్చా దరి 
౦చు సంస్థానమునో కని పెట్రికొనియుండు తక్కిన కవులవ లెగాక యం(ధ దేశమంతయు 

గలయం( దిగిగినట్టు కాన్చించుచున్నది. వేంకటగిరి (ప్రభువగు సర్వజ్ఞ సింగమ నాయుని 

యా స్థానము నకు బోయినప్పుడు గోలకొండ, మాలముండ, పూలదండ కొత్తకుండి” 
యను పద్యుములశుంచి భార తాథకమువచ్చునట్లు పద్యము చెప్పుమని యడుగ నీ క్రిందివిధ 

మున జెప్పెనని వాడుకగలదు 

“An ఓయిధృత రాష్ట్ర నీ కొడుకు ర్త గోల 

కొండ విధ మాలముండ గృష్ణుండు కాచి 

పొంగునూనులగె ల్పించు నండయగుచు 

నుదరమున(6 బూలదండ శే కొ త్తకుండ॥” 

(ఊ_త్తనోల=వట్టి యవి వేకి కొండవిధముజకొండవ లె నశ్గేద్భ మై; అలము=జయు 

ఎను, ఉండక ==ఉండం గాఉఊదగమునజ మెడలో బేసీకొనిననుదరము వెంబడి యుండు; ఫూ 

లదండ లేకు ఫువ్వులదండ శేకు ఒ తృకుండ=జఒత్తుకొనకుండ ననగా సలగకుండ్య మెడ 
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లోజీసికొన్న ఫూలదండయొక్క_ శేకైన నలగకుండు నంతభ(ద్రము'గార కీంచి కృష్ణుండు 
పొండవుల గలిసించునని యథ౬ ము]. 

మతియు నితని చాటుపద్యములని యీ (కిందివి వాడుకలో నున్న వి. 

నీ! దీనారటంకాలం దీథ౯మాడించితి దకీ ణాధీకు ము త్యాలశాల 

బలుఖుతోడై తాంధ్రభ"పఫామహా కావ్య మైపధగ్రంథ సందర్భమందు. 

బగులంగొట్టించి తుద్భటవి వాద పౌఢి గాడడిండిమభ టుకంచుఢక్క. 

చంద్ర శేఖర క్రియాళ క్తి రాయలయొద్దం భాదుకొల్సితి సార్వభెమబిరుద 

"మొటుల 'మిస్పిందో నన్ను నింక మోద । రావు సింగమహీ పొలుథీవికాలు 

నింగుకొలువున నెలకొనియుండినీవు। 'సరససద్దుణ నిభుగుంబ కారజాంబ, 1 

సీ కవి రాజుకంఠంబు ఇాంగలిం చెనుగ డా పురలీథినెదులెండ పొగడదండ 

సార్వభాముని భుజా స్తంభి మిక్కెంనుగదా నగరినాకిటకుండు నల్టగుండు 

ఆఅం(ధమైవథకత౯ణయంఫ్రి యుగ్మంబునం దగిలియుండెకుగ డా నిగభయుగము 

వీర భ(దారెడ్డి విద్వాంసుము౦ జేత వియ్యమంటెకుగడా వెదురుగొడియ 

కృష్ణ చేణము శ నిపోయె నింతఫలము। బిలబిలాములుతిని పోయె దిలలు పెసలు 

బొడ్డుప'ల్లెను గొడ్డేతిమోసఫోతి। నెట్లు చెల్లింతుండంకంబు 'లేడునూట్లు 2 

స్ప కాళికావి శ్వేశులలి"నె వీ రా డ్డి రత్నాంబగంబులే రాయండిచ్చు. 

వైలాసగిరియబం డె మెలారువిభుందేగదిన వెచ్చ చుం-జుతీర్చం ఒడ 

రంభ గూడెం దెశుంగురాయ రాహుత్తుంను కస్తురిశేగాజూ. (బస్తుతింతు 

శ్వర్షస్థుండయ్యె విస్సనమంధత్రి మటీపీనుస్మా తాన్న 'మెవ్వనిప చ్రీగలదు 

భాస్కురుడు మున్నె దేవునిపాలికరి 7 గలియుగంబునని(క నుండం గష్టమనుచు 

దివిజశవివరుగుండియల్ దిగ్దురనలు। నరుగుచున్నా (డు (ఢీ నాఖుం డమరగ పురికి, శి 

ఇ! అతుయ్యంబుగ సాంపరాయని తెలుంగాధీశ కస్తూరికా 

భిశా దానము చేయు రాసుకవిరా డృృృందారక( శేణికిక 

దాకా రామచళుక వలీ మవర గంధ ర్వాష్పరో భామినీ 

వటో జద్వయ కుంఖికుం భ ములపె వాసీంచునవ్వాసనల్ h 4 

వీనిలోని 1, శూపద్యములు వీథినాటక మున గానవచ్చుచున్న వి, 

ఈయన టేశసంచారము చేసెనుగావున నే తెలుంగు బేళశమందలి యాభాగములను 

నడవడికలను సంవ్రూణకాముగ (గ్రహించెను, వివిధబేళములం దిరుగునప్పుడు నానావిథి జ 
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నులతో( గలియుట సనంభవించునుగ డా, ఈతని కవిత్వమున కొన్యత్యము కలిగించిన కా 

రణమ్బులలో బహు బేశసంచార మే ముఖ్య మెనదని చెప్పవచ్చును, 

శ్రునాథుండు మొదట బల్నా టిసీముకుంబోయినప్పు డతనికవిసౌర్యభానుతా టె 

దుష్యములచ్చటి (పజలదివర "కెటుంగమిచేంగాంబో లంత గౌరవము చూపంబడినట్లు 

కాన్చింపదు, అతండును దనకుం గలిగిన య నాదరణ నూచకను™( గొన్ని[గామముల మా 

ద బద్యములు చెస్పినాండని జనులిప్పటికి వాడుకొనుచున్నాగు, వానిలో. గొన్ని పద్య 

ముల నిందుదసహారిం చెను, - 

క॥ నెమలిపురి యమఫురంబుగ। యము(జణాయెను బసీవి డ్డి యం౦ంతకుమిగులక్ 

యనుదూత లెరికా పులు; (కమమెటు(గనిదున్న లెరి కరణా లె ౪క॥ 

క॥ గుడిమిదికోతిచేతను! గుడిలోపలినంబివారి కోడలి చేతకా 

నడివీథిలంజచేతను। నడిగొప్పులయోరు గాలి నణంగితిననుమో॥ 

కః జొన్న కలి చొన్నయంబలి। జొన్నన్నముజొ'న్నపీసరు జొొన్న లెతప్ప౯ 

సన్నన్నము సున్న సుమో । పన్ను గంబల్నా టిసీమ (పజలందజకుకి ॥ 

క॥ చేళులమంజె బోనము! పొాలాయెను మంచినీళ్ళుపడియుండుటశే 

"నేలేకణ వై పోయేను। గాలినగుర్ణాలనిన్హ కా మేశనా రా॥ 

గీ ఊరువ్యాఘనగర (ఫులిపొడు) మురగంబు (శేషయ్య) కరణంబు 

కాఫుకపివరుండు (వాకుమయ్య) కసవు (పుల్ణయ్యా)నీండు 

గుంపుగాయగయజేరి గురిజాలసీనులో 

నోగులంతగూడి రెక్కు-చోట॥ 

కార్యమపూడీని క్లాఘించుచు నీక్రిందిపద్యమును జెస్పెనంట :--- 

pe వీరులుదివ్యలింగములు, విష్ణువు నాయుండు, క లిపోత గా 

జారయ భెరవుండు (తుహి న్నాదిజయంక మృ నిర శగొంబువై) 

శీరిడు గంగ థధారమడుగేమణి కన్యక యిన్ని భంగులం 

గాళిమపూడీపట్టణము కాశినుమో కనుగొన్న వారికి)” 

(పథమమున గౌరవము వదయకపోయినను రానురాను (శీనాథుండు పల్నా టివారినో 
మిక్కిలి మైతివాటించి తనవాథ౯క్యమునంతయు నచ్చట నే గడ పెను, పల్నాటివీరచరి 
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(తమచ్చటనుండియే (వాసీనాండు. ఇప్పుడు కానవచ్చుచున్న (గంథములలో నితండు మొ 

దట గచించినది శృంగార నెషథము. ఇతనికి బూర్వము కవులందటు విసారముగంబు రా 

అణఅములం టబెరింగించిరి, (కొ _తృమార్గమవలంబించి యితి(డు (శ్రీవాష౯ గచీత నైషధ కావ్యము 

నాంధ్రీకరించీ కొండవీటి జేమారడ్డి మంత్రి మైన మామిడిసింగన కంకిత మొవచళ్చి 

ను, మామిడిసీంగన కొండివీటిసీమలోని బలిజేపల్లి నివాసుండు. బలిజేపల్లి లోనిప్పటికి మా 

మిడివారు గలరు [శ్రీ నాథు. డాం(ధ్రీకరణములో ననన్యసామార్యళక్తిని జూపినాయు. 

(సీ (పైఢదీభు౯ సమాసపదములచేత (శ నాభుండునాలా శ్చ నైపధంబు'' ఆని యొకరు వా 

సిరిగాని యయ్యడి తెలివిగలమాట గాదు, నైషభమును గూలార్చలేదు, కస్ట పడి నేర్చుకొ 

లది రసమును బోంగొట్టక పట్టుకవచ్చినాండు. ఒకభాపలోనుండి మతీయొక భాషలోని 

కీ (గంథమునుబెచ్చుట సామాన్య మై పనికాదు. వెషధమున ట్లాం(ధ్ధీకరించుటకు (శ్రీ నాథు 

నికి. దప్ప నన్యులతు సాధ్యముకాదని నాయఫఖఫ్మిపాయము, _నెపధమునం దనయాం[ధీకరణ 

పద్ధతీని గూర్చి యిట్లు చెప్పినోనినాండు, -- 

(స ట్టవాప౯ మహాక వీశ్వరుంజు క వికలాదృష్టాధ్వపాంగుండో ర్చివ నైషధిళ్ళ? 

గార కావ్యంబాం ధ భా సావి శేషంబు వ నశేపమనీషి హృదయం౦ంగమంబుగ శయ్యనను'సరిం 

చియు నభ్మిపొయంబు గుటించియు భావంబుపలత్నీంచియు రసంబుపోషించియు నలం 

కారంబు భూాషి ంచి యు నౌచిత్యం బచొద8౦ ని యు ననా చిత్యంబు పరివారించియుం మాతృ 

కాను సాగంబుగం జెప్పంబడిన యీభెసోవెపధ కావ్యంబు”' 

ఇతండు కొన్ని చోట్ల స్లోకమునందుగల యభ్టీ పాయమునుమ్మాత్ర మనుసరించి స్వే 

నగ. దెని(గించి నాండు, 

శో తవరూపమిదంత యాని నా విఫలం పుప్పమి వావ కీశినః 

ఇయ మృద్ధధ నావృథావనీ స్వకనీ సం(పవదత్సికాసికా॥ స ౮1 

దీనిని 

An సౌరభము లేరియట్లి ఫుష్పంబువో లె 

గండు(గోయిల వెలియమెన కానవోలె 

నధిప దమయంతితోడ సఖ్యంబుశేని 

నీదు సౌందర్య విసివపంబు నిష్ఫలంబు॥)” 

అని తెనిగిం శెను. సంస్కృతమున ““అవశేశినః విఫలంపుస్వమివ (వంధ్యవృతుము 

మొక్క ఫలగహిత మైన పుష్పమువ లె)” అనియుండ (సౌరభ యులేని యట్టి పుష్పంబు వో 
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"లో నని తెలుగున బేప్ప్నీనాయు, “ఇయమృద్ధథ నావృ థావనీ: ఆనునది విడిచి పెట్టి నా( 

డు, “స్య్వవనీ సంప్రవదత్చికాపికా (కూయుచున్న కోకిలలుగల స్య్వో ద్యానవవనము నిరథ౯ 

కము)” ఆనియుండ దీఠిభావము పరిత్యజించి *“'గండుంగోయిల వేలియైన కానవో లె” నని 

యంపమానము చెప్పెను, 

న్లో! తరుతూరుయుగేన నుందరీ 

కిమురంభాం పరిణాహీ నాపరం 

తరుణీమపీ జిష్లు లేవతాం 

ధన దాపత్య తపఃఫల_నీం॥ స. 2॥ 

దీనిని... 

మ! వనజా తేకుణ యూరుయుగ్మమును లావణ్యంబునుం గేలి 5" 

ననస౦। కందన పట్టణ ప్రక ట జన్మస్థానలకా రంభ లక 
~ లు @ 

ధవ దాపత్యత పః ఫల _స్తమల నత్యం తాఖిరామహాంగులక- 

మనుజాధీశయధఃకరించు( బొగడకా మాబోంట్లకుళ ళక్య మే. 

అని యాం ధీకరించినాడు, దీనిలో మూలమునలేని ' శేలికాననసంక్ర౦దన పట్టణ 

(ప1టశన శ్రస్థానలకా” అను (కొ త్తవిశేషణము చేర్చినాండు, మూలములోోని :'ధనచాపత్య 

తపఃఫల స్ప సనం) అనునది తరుణీపర మొన గం భా శబ్దమునకు విశేషణముకాని తరుపరమెన 

రంభా శబ్దమునకు విశేషణముకాదు. ఈల? డీ విశేషణముళంటికి 6 జేర్చి నాయడు, మూలము 

లో దరుణీ తరుచాజకములెన రంభ శబ్లములకో ₹6టికి చేటు వేలువి శేషణము లుండ ని 

తడు విశేషణము లన్ని యు శింటికిం ౫లిపిచెప్పెను, పద్యమునకు శ్లోకము నకు నరము 

లోేయాడం గొంత భేదము కన్పట్టుచున్నది, ఇట్లు కొన్నిచోట్ల స్వేచ ఇ నుపయోగించినను 

"మొ _త్హముమోద మాత్ఫక నను సరించియే కౌనింగిం ను, మూలములోనున్న శోకముల సె 

క దానివెంట నొకటిని (౫మముగ( దెనిగింపలేదు, కాని క థ్యాకమము మిక్కి_లిగం బా 

టించినాండు. “నిపీయయ స్యత్నీ తిర &ీణఃక థా”) అను (పథమశోకమును బొ త్తిగవదలి పె 

ట్రి “నువణక౯దం డక నీతాఠష త్రితె జ్వల్మర్సే తౌ పవళికీ తిల మండలః'” అను చిండవ శ్లోకములో 

ని భాగమును, “పని(త్రమ(త్రాతను లేబగద్యుగే సృ ఎ శారస మా ళన యే వరక్క. థా” అను 

మూడవళ్లోక భాగ మును *అము స్యవిద్యారన నాగనత౯ కీ” అను వైదవశ్ కములోని భగ 
మును “సుర ద్ధనుర్ణిన్యనిత ద్ధ దనాకుగ (పగ ల్భవృష్టిర్వ్య్యయితన్య సంగ కే” అను తొ మ్లిదవ 

నా కములోని భ్ గమాను జేర్సీ క థా పారంభ మందలి మొదటి పద్యము శప్పించాండు. పు 

థమ'సక్షమును (బథమ' శ్వాసముగ నాం(ధీకరించి ద్వితీయ తృతీయ చతుథళాసగ* ము లది 

తీయా శ్వాసమందును; ర్క్ 6 7 సగ౯ ముల దృతీయాశ్వానమందున్యు క్కి9 సగ ౯ములను 
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10 వ సగ౯ములోని 87 శ్లోకములను బతుర్భాక్వాననుందును; 10వ 'సగళాములో మిగిలినక్లో 

కములన్సు 11, 12, 18 గగణాములను, 14 వ సగజాములోని కీ? శ్లోకములను . ౦చమాశ్యా 

సమందును; 1క వ సగ౯ములో మిగిలిన న్లోకములను, 15 వ సగళామును, 16వ సగళము 

లోని 118 కొకములను పష్టాశ్వాసమందును; 16 వ సగణములో మిగిలిన కశ్లొొకములను, 17 

18 సగ౯ములను న ప్త్రమాశ్వాసమందును; 19,20, 21, 28 సగణముల నష్టమాశ్వానమందు 

ను నిమిడ్చినాండు, సంస్కృతములో నైపధమునిట్లు క్షుష్టము చేసినప్పటికి. బూతి౯గ గాం 

ధ్రీకరించి నాయడు, క థాక్రమమునందేమియు వ్యత్య_స్తము చేయలేదు. సంస్కృతమునవున్న 

ట్రే చెప్పెను స్వయంవర సమయమున సరన్వతీ వదనానుసారముగ దమయంతీ దేవి 

నలువికంఠమున మధూకడొమమునబేసిన తరువాత, ననంగా నలవరళకానంతగమున్న నిం 

(దొదులు స్వస్వరూపములం దాల్చివట్లు సంస రే నెషధమున( జతుర్దళ నగజణామునందు. 

జెప్పంబడియుండ నలుని కంఠమున దమయంతి పుష్పమాల వేయకముందే యిం దాదులు 

నలాకాగమువి - చిరని యాంధ_నెపధ పంచమాశ్వ్యాసమున నున్నది, ఆయినను గ థాకమ 

మునం దిదియొక గొప్పలోపముకాదు. ఈ మార్చులవలన వెనుక జరిగిన క థా మమునకుం 

గాని ముందు గాంబోవు కథాక్రమమునకు గాని భంగముకలు%దు, కాల్మకమము మజచి 

ఫోయి పాక శాసనుంశు. పొవకుండ్కు పశేతపతి, పొళవాస్తుండ్కు పంచముండ నిన "నేను 

నియ్యేవురముం బాండవులు పొం చాలింబో లె. బంచికొని యనుభవింతము” ఆని కలి పలి 

కినట్లు స_్తమాశ్వానమున6 బెప్పినాండు. ౧”జతరంగిణి యను గ్రంథములో 

శ్లో శతేషమపుట్సు సా స్టహ్మత్యధికేషు చభూత లే 

క లేగ౯ా 'లేషు వ నై (పథభవాళ కరుపాండవాః॥”” 

అని కలియుగమున గొన్ని సంవత్సరములు గడచినతరువాతం గుకుపా౦డవులు 
న్నట్లు చెప్పంబడీనది ఇది గాక బృవాదళ్వుండు నలోపాఖ్యానము ధర్మజునకు జెప్పుట 
పురాణనిద్ధము, కనుక 6 లగండత లక లను నలుండు మిక్కిలి ఫపూర్వుండనుట నిర్వివాం 

దళము, ఈ పొరపాటు శ్రీనాథునిదికాదు. (శ్రీవాషుకాందే 

(స్టో యతథ్వంసహక తు౯౦ంమాం పొంచాలీ సాండవై రివ 

సాపిపంచభిర స్మాఖిః సంవిభ జై ్యవభుజ్య తాం॥ 

అని న ప్లదళసగ౯మునం జెప్పెను, దీనినే శీనాథుం జాం(థ్రీకరిం చెను, 

నెపధము నకు వ్యాఖ్యానము (వానీన నారాయణ పండితు(డీ విషయమునిట్లు'సమ 

ఖథిళ౦-చినాండు ; 
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“పాండేవాానామగ్రభాని త్వా త్తదానీం దృష్రాంత ల్వేన 

క లేరోశ్యీగి త్వా దృవి ష్యదథళాజ్ఞాన సామ థాకళ్యాద్వచనంయు కం 

జగ(త్పవాహానాదితయాపాండవ పాంచాలీవృత్తాంతా నా 

మతీతత్వా త్త్రదుదావారణీ కృత్య్యెతదు కృమితివా॥” (పాండవుల య(గ్లభ్థావి 
త్వము (ముండుండుట) వలన నప్పటి దృష్రైంతర్వమాుచేం గలియొక్క_ యోగిత్వ భవిస్యద 

థ౯జ్ఞాన సామథళ్యాకారణమున వచనముయు కము, లేక, (ప్రపంచముయొక్క_. యనాది 

త చేత. బాండవపాంచాలీ వృత్తాంతములమొక్క_ యతీతత్వమువలననది యు దానారణనూు 
చేసి చెప్పంబడినది), 

ఇతండు శీనార్టునియందలి గౌరచాతికయముచే నెటు -లెన 'సమథిక౦పవలెనని య, 

త్నించెంగాని జ్ఞానదృష్టితోంజూచిన యెడల నీనమథ౯నము యు క్రియు క్తముగం గాన్సిం 

పదు, కవి (పమాదమునొందెననుటయే సమంజనము గా నుండును, బహుళః రచశాజేగ 

మున నీ ఫపొరపాటతండు కనుగొని యుండకపోవచ్చును. '“(పమాదోధీమతామపి” యను 

శనారో క్రికలదుగ దా, 

నైషధమునందు నలచర్మిత సంపూణజణముగ లేదు, నలుడు దమయంతిని 'బెండ్రాడి 

స్వనగరము (ప్రవేశించిన తరువాతం గలి యచ్చటికికచ్చి మందిరోద్యానమునందలి పొద 

లోని తాండచెట్టు తొజ్ఞలోనుండి నలునియందు రం(ధా న్వేషణము చేయుచుండ నూత 

న దంపతు లిప్లో పభోగములం బొందునప్పుడు |ప్రొద్దుగుంక౯గా నుదయించిన చంద్రుని వ 

ణ౯నముతో (గ్రంథము సనూప్తి గావించి నాండు, (శ్రీవాషు౯ండు వైవధము సంవూణ౯ము 

గ నలువది సగణములలో రచించెనని కొందణందురుగాని యది యవిశ్వననీయము. ఈ 

విషయ మె -నెసధనునకు త్యా ఖ్య్యానము (వాసీన నారాయణ పండితు(డిట్లు నుడువుచు 

న్నాడు, 

“మహాభారతాదొవణి౯తస్యా ఫ్యుత్తర నలచర్మిత్రస్య నీరసత్వాన్నాయకానుదయ 

వణ సేన రసభ౦గ సద్భావాచ్చకావ్యస్యచ సహృదయాస్లోదన ఫలత్తా పచ్నాత్రో _త్తర 

నలచర్మిత్రం |శ్రీనాషే౯ాణనవణి౯త మి తది క్షారవ్యం (మహాభారతాదులయందు వణి౯ాం 

పంబడినప్పటికి నుత్తర గలచర్శిత్రయొక్క_ నీరసత్వమువలనన్వు నాయకానుదయ వణక నము 

చే రసభంగము గలుగుటవలనను బండిత సృాదయాహ్లాదము కావ్యమునకు ఫలమగుటవలన 
ను నీవైపధకావ్యమునం దుత్తర నలచర్మిత్రము (శ్రీనార్టుని చేత వణి౯ంపంబడ లేదని యెలుంగ 

దగినది,)”' 

శ్రీహమ౯ండు వణి౯ంచినమట్టుకు (శ్రీ నాథు. జాంధీశరిం చెను, ఆంధీకరించుట 

లో. బదములు మాత్చేనయెడల కెలికి భంగము కలుగునని తోంచినప్పుడు మూలమునంద 
9 
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లి సమాసములనే యుపయోగించినాండు, ఇతడు పండితా రాధ్య చర్మితముకాడ ని 

(వాసిసని పిడుజతిల సోమ చాథుని బసవ ఫురాణమునందలి. 

(బీ) 

నారభ శ్రి వై దికంబని (శుకులిడి చెప్పె (బతిభసోమేశు( డారా ధ్యచరిత 

సరవి కీ నాభు(ంజా చరిత పద్య( పబంధమా చేసె ద్విపదలుతజచునిలిపి 

యాతం జె పద్యకావ్యము చే? వెస ధమంచిత వాప౯వాక్యములం బెట్టి) 

యను పద్య పాదము లవలన€ జలియంగలదు, వెనిం బెప్పబడినచోట్లంగాక మిగిలిన చో 

ట్ల్ర(గడుసొంపుగను జూతీయముగను బెనింగించెను, ఇతని దీఘక సమాసములు నిరథకాక 

నకలు గాక భావగర్భితమ్నులె యుండును. కొన్ని శ్లోకములు వానికినరియైన పద్యము 
లు నుదనారించినచో నితని యాం ధీకరణపద్దతి మిక్కిలి స్పష్టముగం జెలియంగలదని తలం 

చి యట్లొనర్నుచు న్నాను. 

(1) న్లో ఆయం దరిద్రోభవి లేతి వెధసీం 

లిపింలలా రే ధ్థీజనస్య జ్యాగతీం 

మృషాంనచ కేఒల్సితకల్ప పొదపః 

(పణీయదారిద్య దగిిదతాం నృపః॥ స॥ ౧ 

చః ఇతండు దరి,దుండౌ ననుచు నేర్చడన ర్థిలలా ట పట్టిక జ 

శరథృత్శివానివట్టి లీని జాలమనథ౯ము కానియట్లు గా 

వితరణ ఖేలనావిభ్రవవి[భమ నిజిణతక ల్పభూరుహుం 

డతండు దరి,[దతాగుణమునందు దరిదుని జేయు నాతనికొ॥ ఆ ౧ 

(1) శ్లో సరసీః పరిశీలితుం మయాగమికర్మీకృత_నెక నీవృతా 
అలిథిక్వమ గాయి సౌదృశోః సదసత్సంశయ గోచగోదరీ॥ స॥ ౨. 

మ॥ శమలేందీ వరపండమండితల సతా్క_పార సేవారరిక 

గమికరీీ కృత నైక నీవృతుండనె కంటిక విదర్భంబునకా 
రమణిం బల్లనపొణి బద్మనయనక రాశేందు బించాననకా 

సమపీన స్తన నస్తినా స్లి విచికిత్సాహేతు శాతోదరికా। ఆ॥ ౨. 

(శి ళో విరపాణో విముఖస్య నిధూదరే 

శమనదిక్సవనస్సన దతీణ; 
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నుమనసో నమయన్న టనౌథను 

స్త్రవతుబాహురసొౌయడది దశ్నీణః॥ స. ఈ, 

ఉఊ॥ రాకను ధాంశుముండలము రాక క మాటు మొగంబు సేయుచో 

దీకొనివచ్చు దండధరదిక్సృవమానను ద&ీ ఇంబగుం 

గాకవియోగికిం గునుమకారు శక్ శ్చేంగమునంగ (జేయు నీ 

యాకరపంకజాతము రతీశ్వరద కీణ మైన నా(టికికణా॥ ఆ॥ ౨. 

(4) న్లోః దృశాకినుస్యా శృపలన్వభా జో 

నదూగమా[క్రమ్య మిథోమిలేతాం 

నచేత్యుతః సాాదనయోఃఖ్యపయా జే 

విఘ్న 8(శ్రవఃకూపనిపాఠభీత్యా॥ ఆ॥ ౭, 

గీ (శ్రవణ పుటకూపవిని పొతసాధ్వనమున 

నిగిడియవ్వలికటు పోక నిల్చెంగాక 

యధిక చపలన్వభావంబులిన యట్టి 

దీసకన్నులు తలచుట్టు తిరిగిరావె, ఆ, 3 

(ర) న్లో! వృథా పరీహాస ఇత ప్రగల్భ తా 

న నేతిచత్వా దృళివాగ్విగవా౯ ణా 

భవత్యవజ్ఞాచ ఛవత్యను త్తరా 

దతః(పదత్పుః (ప్రతివాచమన్మితే, స, ౯ 

గీ. కలికినవ్వు (ప్రగల్భతా కారణంబు 

కాదుకాదంటిశాచావి గహాల౯ాణంబు 

పలుకకుక ౦ట తిర స్కారక లనము[ద 

-గాన్యప్రత్యు _ర్సరంబిచ్చుదాననీకు, ఆఅ, 'ఈ 

(69 న్లో, నిన్ర్రీంక్షత్రుటితారివాగణ ఫఘటాకుం భా స్థికూటావట 

స్థానస్థాయుక నకొ క్రికోత్కరకిరః కశేరస్య నాయంకరః 

ఉన్నీ ఠశ్చతురంగ మెన్య సమరత్వంగత్తురంగతు రా 

తుణ్జానుశీ తీషు వీ, పన్ని వయశః టో ఢీజవీజ్మవ్రజం. ఈ, ౧౨ 

ఇ. (కూరాస్మితుటితారి వారణఘటా కంభస్థకూటస్థలీ 

రారాజన్న వవకా క్తికోత్కు_రక రారంభ(క్ర మోజ్ఞృంభియై 
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యా రాజన్యుక రంబు పోరులగర౦ బేపారు నత్కీ_లి౯ వీ 

జారోపం బొనరిందుభంగి వాయరింఖా(గతతతో ణులక్, ఆ, ౫ 

(7) వో, అవార్ని కా వేతిరతాయప్పద తి 

(క మోప శీతాన్నక రార్నకణా దిశే 

(ప్రయానిద గ్ఞాకిల తన్నా గనీ 

న్యథ త్తసంధ్యామధుశేఒధశేఒంగుళిం, న, ౧౬ 

గీ, ఊస్షశీ తాన్న క బళంబులా'క(డునూప( 

బవలొ రా(తియొ యుడ(గగాడనవసగమని 

దానికు తర మొక లలాతన్వియిచ్చి 
ఆలీ 

నధరబింబంబు వితిచి సంధ్యాగమమని. ఆ, ౬ 

(8) సే + నిజాదను(వజ్య సమండలావభే 

గ్నలంనివృత్తా చటులాపతౌాంగతః 

తజాగ కల్లోల ఇవానిలంతటా 

ధ్ధలౌనతిర్వ్యాళవృలే నరాటర'ట్, న, ౧౬ 

గీ అత శ్రమండలమవధిగా నను సరించి 

అవని నాథుండు జూమాతననివీమర లె 

న్నా ప్రతీరంబు గంధవానాంబు ననిచి 

మగలివచ్చు తటొకంఫు తరంగవోలె, ఆ, ౭ 

(9) వో, పితాత్మనః పుణ్యమ నాపదఃకు,మా 

థనం మనస్తుష్టిర థా ఖిలంనలః 

అతఃపరంఖ్య(తినకోవీ తేవామి 

త్యుదను రేప వ్యసృజన్ని జౌరసీం, స, ౧౬ 

మ. గురువన్నక్ ధనమన్న( బుణ్యమనినకా గో(త్రోదయం౦బన్న దే 

నరయన్న క మననున్న ( దుష్టియనినక చాత్సల్యమన్న క" నీజే 

క్వరుడన్న ౯ బర మోపకారమనునినజ 'సర్వంబునన్న క దలో 

దలి నీకుక" నిషధాధినాథు6జె నుమో రధ్యం౦బు గా జెప్పితికా, అ. ౭ 

(10) న్లో, విశ్వరూపకృతవిశ్వకియ శ్రే 

వభ చాద్భురమణౌ స్ఫృదికుళ్వే 
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"హాొమనవ్వాాతి కియన్ని ఒ-చీశే 

కాంచన్నాది మధిగత్య దరిద్రః, స. ౨౧ 

స విశ్వరూపభవద్భూరి విభ వమహీమ 

య౦తవణిణంపంజాలునీ యానునంబు 

(పొంతవైచీర చెజిగున బడుంగువాండు 

సమశెలంబు చిదిపిరా లెన్నిముడుచు, ఆ, వ 

(11) వో, స్వధాకృతం య _త్తనర్దమెః పిరృభ్యః 

(శోద్ధాపమిత్రం తీలచ్చిత్రమంధ 8 

చంద్రం పితృ స్రానతరూపత స్టే 
థి థి 

తదంక్రరోచిః ఖచితాను ధౌవ 

గీ, దం[ద్రమండలమిది వీళ్ళస్థాననుగుటు 

జనిసమావజి౯త న్వధాసలిలతిలలు 

మం[తబలమువ నెఇె,. నీమధ్యము నకం 

జం(ద్రబింబా'స్యలా౦ం-ఛన చాయగాదు, 

శెపధము తరువాత నితడు రచించినది భీమేశ్వర పురాణము, నెపధములోనిత 

డు చేసిన క్లు ప్రకరణము గాని కొనిన స్వేచ్ళ గానీ భీమఖండము నంగానరావో, నంస్క్ఫ 

తమున రీ®ి ఆధా్యాయములలోనున్న ీమఖండము “తెలుగున నాశాశ్యాసములుగ రచించే 

ను. చాలమట్టుకు మూలము ననుసరించి యున్న దంతయు చెనిగించినాయడు. కాని ద్వితీ 

'యాశ్వాసములో. థీశ్రిక్రాప్రురవణ౯ నము స్వేచ్భగంజేసినాండు, సూర్యాస్తమయ చంద్రో 

దయ నూరో్యోదయ వ ర్షనముల నధికముగం జేర్చి నాండు, అజాగరూకులటడై భీమఖండమాంధీ 

కరిం చెనని కొందజనిరిగాని కాదాచిత్య_ముగం గాన్నిచోటులం (బామాదికములుండీనమా 

(తమున (గంథమంతయు నే (వాసెనని భావించుట పొగపొటు, ఈ [క్రింది శ్లోకములు 

వానికి సరియైన పద్యములు చూచినట్లయిన చెట్లాంధీకరించినది స్పష్టమాగం చెలియును 

వోః అహేకి వేత న్మే బూసా_వైవణళ్యం వద నేఠరవ 

దృశ్యతే చేశ్రయోచ్చెన్యం మానసవ్యధయానధు 

క్ర క్పిన్న జాతో వాగ్యాదో లోలా ర్కేణ 'సమంతన 

డు08 ఘ్నీ శ్వరః కళ్చిన్న త్వాం ధిక్క్చతవాక రసా 

గ్గ ళ్చిల్తే స ందుథిత్ః కా లేనిశాలా య్యూనవంచితః 
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నక శ్చిత్వయ్యనుచితం ఖర జేణకృతంము థా 

కథంత్య_క్తం త్వయాగంగావాహి నీ సెక తస్థలం 

కథభంరఠర్నరమం స్థానంవ్య సృజతో గాశీ పంచకం 

కథంత్వంము క్ష వాక (పొస్యామవిము క్తవనుంధ రాం 

కథంవి శ్వేశ్వగం దేవం సతోను ంట్లీరీబొక్ ధనం! 

వీనిని :--- 

గీ. ఆననమునందు వైవణ౭్యా మగ్గలిం చె 

గన్ను గవయందు దెన్యంబు “గాసంబడియె 

నారిజాయే చేని యొకటి నీయంతరంగ 

మూనియున్నది యిది యెట్లులొకొొ_యనఘు, 

సీ॥ లోలార్కు_నకు నీకులోలోన నే మేనిబోటిపుట్టదుగ దా మాటమాట 
వెనక య్య(శ్రీడుంఠి విఘ్నేశ్వర సామి ధిక్కరింపండుగ దా తెగువనిన్ను 

నాంకొన్న నిన్ను మధ్యాహ్న కాలంబు ననరయకృండదుగ౫ డా యన్న ప్రూణళా 

"నెపమేమియునులేక నీయెడాటమ్మునం బాటిదప్పండుగదా _భైరవుండు 

ఎట్టుపానితి మిన్నేటి యిసుకతిప్ప 

ఎట్టుపాసితి వాస్థలం టేనుకోను 

లెట్టుపాసీతి వవిము క్రవాట్టళూమి 

ఎట్టుపాసితివి శ్వేశు నిందుధరుని. 

అని తేనిగించెను. ఇంతకం కు మృదువుగను, జూతీయముగను, సరిగను భాహాంతరీ 

కరణ 'మెట్లుండును? ముతికొన్ని శ్లోకమాలు వానికిసరియైన పద్యములు నుదనారించు 
చున్నాను 

1 నో అథ కో ధస్సముద్భూతః శు ధా ర్యాన్ఫాదయేనును 

తేన కో ధాంధకా శేణ (ప్రవృద్ధే నావాముద్ధతః 

కిమప్యదృష్ట్వానవాసాభికా పాత్రాణ్యపాతయం 
శిలాయాంకతేధాభిన్నం *్యేమభ యక ౦సీసు, అధ్యా. ౧౫ 

శాం కుకీ (ప్రోద్భవనిస్థు రతుధితదుపో్క ధాంధకారంబునం 

జతుల్ ₹ండును జిను శచీక (టులుగా సంరంభ శుంభద్దతిం 
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(జేకుణా (తులు ఫీతినొంద( గడును! బేకించి వాట్రంబునకా 

భికాపాతలు రాతిమోద శతధాభిన్నంబుగా వె వితిక, ఆ, ౨ 

2 న్లో స క్వేత ద్వాక గిమాకణఇక్యాతమవోచన్ని దం వచః 

ననివతణాయితుం శక్యమమోఘంనోవచోఒ౬నఘ 

త స్తాద శ్యేవమా శ్లేణకరిస్యా మళ్నివంవయం. అధ్యా, 2౧ 

గ! ఆనుటయును వారలామాట లాదరించి 

(కమ్మజుపరాదు పలుక మోఘుము మాకు 

నీవయిప్పుడు చెప్ప్బీనహీతమునూది 

చేటుచందాన మేలుగానింతుమింక, ఆ, ఈ 

8 న్లో! శముచ్చలత్పయోవీచీమాలికా పరిశోభితా 

దూరీకృ లేశ నోవిందథామ సిద్ధవసుంధ ర 

జవారిళయకీ రా దిధామ రేణు చయావిలా 

వివేశ గాతమిగంగా దత వాటమహాోపురీం॥ 

ద॥ మలంగిమలంగి ఫి మపతి మందిగమండలనిదభూమికిజ 

వొలంగితోలంగి యాచ్చలితతోయతరంగ పగంపరోద్షతిక 

జెల(గి శెలంగియార భ టికీణకాధ రాధర ధాతు రేణులం 

గ లగిక లంగిపా "టు వడీగ్ "తమక న్యకదతు.వాటిక క. ఆ, ఈ 

నో) తీష్టున్యూూ(గ్రి' సీవాసీస్టోవసీస్ట సదృకోపివా 
య అ అ (ల 

దకృవాటీ ఫురస్థ్టాతా మోతుంయాతినసంకయః, అధ్యా. 3.౨ 

క్ర॥ తీస్థన్యూతున కె న వ! సిష్ట్యపతిమాను డైన శిష్టున కై నకా 

నిష్టాత్మగలి” నేనియు। నిష్టాకాలంబుము క్రినియమం బచటక్, ఆ. ౬ 

సంస్కృతమున లితి వ అధ్యాయములో ముగింపు వాక్య మైన ఉయజ్ఞానసానసమ మే ఫీ 

చుళంవీషీతుం యయుః?) అనుదానిని ((యజ్ఞానసానసమయంబున (శ్రీమచ్మహో బేవుని సం 

దర్శింపంజనిరి” అని 'తెనింగించి కథముగించి తరువాత సంస్కృతములోనున్న క్షు తాను 

గూడ ఫల్మశుతి చెప్పి (గంథయు సమా పికావించినా(డు, ఖీను ఖండమిబ్భంగి జాలమట్టు 

కు మూలము ననుసరించియే యున్నది, దీని పీమ శ్రట నతండు రచించినది కాశీఖండము. 

నెషధ మునందుకం కును భిమఖండమునందుకం కొను గాశీఖండములాశి "నెక్కువ గ్లర్టీళర 
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ణము కావించి నాడు, క్షు ప్టీకరణముమ్మాత్ర మే కదు, స్వేచ్భ కాడ మికిి-లి యధికముగ 

నుపయోగించి నాయడు, 100 ఆధ్యాయముల (గ్రంథము నేజాశ్వాసములలోం టెరింగించె 

ను. కాశీఖండము రచించు నాంటికితనికవిత్వము నిగ్గు దేటీనది. ఈయన సీశపద్యములుచ 

దువంజదువం జవ్రలూరుచుండును. దీనిలో నున్న ౦త భాహెమాన్టవము, రచచాతురుర్యము, 

సౌంభునితండింత కుముందు రచించిన వై షధభీమఖండ ములలో. గానరావు మాదిరికి ఇండుప 

ద్యళాదము లుదవారిం చెదను 

స్మ “ఎవ్వాండు డా చేతి (కొవ్వాడినఖమునం జిదిమెభాసాదేవి చిగురుముక్కు)) 

సరన్వతి నవమానిం చెననుట*ే యిట్లు చెప్పినాండు. 

సీ॥ “చీకిలించుకయుం డెం జిగురు రెప్పలలోనల గుసువసాయక వెరి నొనలికన్ను ”' 

శివుని మూండవకన్ను (పకాళమానముగ లేదని దీనియథ౯ము, ఈవాక్యముల మాద౯వ 

వమేమని నుతింపవచ్చును? ఇతండుచేసిన మూలాతికమణను, నొనరించినయధికళ్లు శ్రీకర 

౧మ.చుపయోగించిన స్వేచ్చ తెలియుట కొన్ని న్లోకములనువానికి సరియైన పద్యముల 
4 ఓ... ళా టా 

(క్రై) న్లో అరుంధతీం ధువం చైవ విష్ణో ఇ తీణిపదానిచ 

ఆసన్న మృత్యుర్నో ప శ్యే దృతుథ౯ంమాతృమండలం 

4 కానండరుంధతీక ధ్రువుని గానండు విష్ణుపద(త్ర నా ౦బునుం 

గానండు మారృమండలము కానండుకన్ను లుకల్లియేనియే 

మానవు. డమ్మనుహ్యునకు మాసములాటు విరామ'మొంద(6గ౫ా. 

గానంగవచ్చుం గుంభభవ! కాలునిబంధుర సౌధవీథికల్, ఆ ౫ 

(2 ల్లో మృదుపిజ్ఞాపనంచ కః పొక శాలాధికారిణః 

నజా నామోవయ౦నాథత్వ [త్రతాపభ యాథి౯ తాః 

కుస్వత్యాచక యాచిద్వావష్టో వై క్వానరఃపురాత్. 

త థాపికూర్యుపొశేన సిద్ధాప జ్రీప్'౯ కాచన 

గీ ఆవధరింపును నీ (పతాపాతిశయము 

గరిమమునకోవాటించియో కాశవహ్నీ 

కాళికాపట్టిణమున ని జేశము నకు 

బదిలమెయుండనోసక పాటీపోయె॥ 
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ఉ॥ అంబుజబాంధవాన్వయనృపా[గ్రణి బోనము నేండు నూర్యపొ 

కంబున నాయితంబయిన ఖజ్జ్ఞమం భోజనకళాలలోనం బ 

ళ్యంబిడి నారు పంక జదళాతులు రెండవజాముగ ౦ట (బే 

యం౦బడేనారగింప సమయింబని చె చ్పరవిన్న వించినక్॥ 

(8) శ్లో కస్మదేయామయాక న్యానుర మ్యేయంసు లతకు కొ 

అస్యాఆనుగుణోలభ్యః కకమయావగఊ త్తమః 

కలేనవయసాఇాపిశీ లే నాపీ (శుతేకచ 

రూపేణా న్టేణనం యుక్తః కస్మెదత్వా నుఖంల'ే 

ఇతిచింతియత _ప్పస్యజ్వరోోభూదలి దారుణ; 

యశ్శింతాఖో్యేజ్వరో ఫుంసామౌపష: ఫ్రాళ్నో పళామ్యతి 

తన్మూలర్థ విపొశేన చింతా ల్యేన జ్వ'రేణచ 

సవిపః పంచతొం్మపా ప్పస్త న్ సర్వంగృహాదికం 

గ్గ తగినవరుం డెవ్వండ్ క్కొ యిీతలిరుంబోడి 

కనుగుణుం డొవ్వండ్ "కొ విళు ద్ధాభిజాత్య 

పరమసౌభాగ్య భాగ్యసంపదలక నుచు 

నిత్యమును దం(డియాత శ్ర జింతించుచుండె॥ 

సీ! మూలనక్కుత్రమునయందు 'మొదలికాలం 

గన్యగం డానంబుట్టిన కార ణమునం 

గర శ్రితుడు ఏిఫ్రుండానంద కాననమునం 

జచ్చెంజింతాజ్వరము పైని జ్వరము తాంశి, 

100 వ ఆధ్యాయఃులో 87 వ శాక మువఅకుం బూతి౯గంటెనింగంచి కక్కిన 59 

శ్లోక ముల నొక్క. పద్యములో నిమిడ్చినాండు. కాశీఖండము తరువాత నితడు రచించి 

నది వారవిలాసము. వహారవిలాసములోని కవిత్వము తక్కి.న (గంథములలోని చానికం ళు 

“ెన్య-వ స్వాభావికముగ నున్నది, కాశీఖండమందలి “చిన్నారిపొన్నారి” యనుపద్య 

మున హరవిలాస ముదవారింపంబడక పోవుట చేతను నీకృతిపతియై (శీ నాథునికి వాలసఖు 

"డైన తిప్పండు “మంటిబహువర్సిరంబులు” అని చెప్పియుండుటవలనను నిది కాశీఖండము 

గచించినతరువాత నే వృద్ధత్వమున రచించెనని భావింపవలనియున్న ది, _కెలికూడ నీవిషయ 

ము నే బలపఆజచు చున్నది, ఈ (గ్రంథములోని చిజుతొండనంబి చరితము పౌల్కురికి సో 

మచార'"భ్యుని బసవ పుగాణమునుండి గైకానంబడినది. శ్రీనాథుండు పేర్లు మాచ్చేనాండు, 

10 



గ్గ 

బసవఫు రాణమును బట్టి గోడుకును జంపి మూయబోగ కానారము చెట్టినవా(డు సీరీయాలు( 

డు, నీరియాలునికే మతీయొకచేకు చిలుతో ండేనంబి, కొడుకుపేరు లేదు. సిరియాలుని 
భార్య తిరు వెంగాణి. కర్గాటభావలో ఫీముకివిరచించిన బసవపురాణములోని “పీలలాకు 

సోమ నా రాధ్యుని బసవపురాణములోని వానికి వ్యశ్య స్తముకలదు. నారవిలాసమును బట్టి 
చిజుతొండనంబి కుమారుడు సిరియాలుంండు, సిరియాలుని త ల్లీ తిరువెంగనాచి. బసవ 

సురాశములోనున్న చిబుతొండనంచి చరిత్రము పూలీ౯౫ (శ్రీనాఖండు బాగవిలాసమున( 

జెప్పలేదు. కె లాసమునశేగిన తరువాత సిరియాలుండు తనంతటిభ క్తుడులేండని విజ్ఞవీగం 
గా శివుండతనిలి భూలోకమునకు మరల దీసికొనివచ్చి నిమ్మజ్వవాలాయుధుల వృత్తాంతి 
తములుచూవీ గర్వభంగము కాదించి తిరిగి కెలాసమునకు. గొంపోయిన కథ ఏడిచి 

పెట్టినాండు, ద్వితీయవిలానం ఖైన గారీకల్యాణము చాలవజకు6 గాళిదాసుని కుమారసం 

భవమునకుం టెనుంగ, వారవిలాసము న్వక పోలక ల్పితము గా రచింపంబూని నడుమనికసచె 

యుట కాళిదాసుని కవితయందు౫ల గౌరవమువలశనని తోెడిని, తారకాసురుని వథద 
నుక (6 గుమారసంభవము 17 సగ౯ణ ములుగా నున్నది, (శీనాసఘుండు కుమార సంభవములోని 

యంతో్యోపరి శోక్రమైన 

న్లో అధథవిబుధ౫, ణాం స్తానిందుమొళిర్వి సృజ్య 

తీతిధగపలిక న్యా మాదబొనః క ే ణ 
కనకకలశేయు కం భ_కికోభాసనాథం 
తీ తినిర చికళయ్యం కాతుకాగారమాగాత్ 

అనుదానిని ___ 

గీ॥ ““కనకకలకాది భ _కృ శ్రలంకాగయుతము 

ఛైనకాతుక రత్న గోవాంబుసొచ్చి 

పార్యతియు6డాను నీహార భానువకొళి 

పవ్వళిం చెన్తుముదమునం బాన్సుమిదః?” 

అని తేని(గించి మిగిలిన 10 సగ౯ములలో వణి౯ ౦పంబడీన కుమారజనన మాదిగ జా 

రకొనుర వధవటికుగల కథనంత యేనిమిదె వచనపజ్తులలో( చెప్పినాడు, 8వ సగ్గములో 
జతి భోనవణణనము మకిలి విస్తారముగనున్న ది, శృం గారవణకా నమన్న ముందంజజీయు 
(శ్రీసొథుండు సరెభోగబణకానము లెనింగింపక క్రొది ద్దీ వాకికిములలో 'ముగించుటచూడంగ వా 
ర విలొనమును రచించు నాంటికేండ్లు గదచినవాం్లో నునోన్ఫ ల్రీయందు గొప్పమాట్స్ను'చెండి 
నట్లు కానంబడుచున్న ది. ఏండ్లు గడచినను స్వాభానికచాపల్యము బొ శ్తిగం బోదనియెడు 
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పక్షమున ేడవసగ౯కాము తరువాతంగల (గంథమతనికి లభింపక పోయియుండున్లు. క్లివ ప్ల 

గ౯ాములోనిసంభోగవణకానము 'చాలవటిక న్లీ లనుగను ననాచిక్యముగనునుంగ్లు ట్ర చే నేడ్తునగళ్లా 

ములే కాళిదానుండు రచిం'చెననియు మిగిలిన 10 సగణాములు నతని - పీమ శ్రటగెక్యరోరచిం 

ఏ కాళిదాను పేరు వెట్టిరనియు. గొంతమంది పండితుల యభ్మిపొొయము, కాని వూర్వ 

మునుం౦డి 8 వ సగణముకూడ. గాళి దానునిదేయని భా వింప(బడినట్లు దృష్టాంతములుగ లవ, 

విశ్వ నాథక వి సాహీత్యరర్నణమను నలంకాగ (గంథమునందు చాయి కొ[పణయమానమున 

కు *“నాయికాయాయథా కుమారసంభ వే సంధ్యావణ౯నావసరే'” యని నుడివినాండు, 

ఈ సంధ్యావణ౯న మెనిమిదవ సగగాములోనున్నది. మలియు దోస భేద సందర్భమున 

(బ్రకృతివిపగ్యయమునుగూల్చి (వాయునప్పుడు ““పకృతయోదివ్యా ఆదివ్యాదివ్యాది చ్య 

శ్చేతి; తేసాంధరోదాశ్తాదితా। చేహిమప్యు _కమాధమమధ్యత్వం | చేషుచయోయథాభూ 

త స్తస్యాయథావణల నే (పకృతివిపర్యయోదోవమః। ధీరోడా త్తస్య ధీరోద్ధతవత్ ఛద్మనా 

వాలివధః | యథా వాకునూగ సంభ వే ఉ త్హమదేవతయోాః పార్వతీ ఫర మేశ్వర్రయోక చం 

భోగ శృంగారవణ౯నంో అని చెప్పినాడు, ఈ సంభోగ శృ ౨ గారవణ౭౯ నము 8వ సగ౯ 

ములోని దే. ధనంజయు(డు దళశరూపకమునందు వ్యభిచారిభ"వముల లకుగాలక్య్యుములు చె 

ప్పుచో జడతకు లక్న్యుము "గా 

సోొ4 “ఏవమాలినిగృహీత సాధ్వసం 

శంకగోరవాని సేవ్య తామితి 

సాసభీ ఫిరుపదిష్ట మాకులా 

నాస్మర (త్రముఖవతి౯ని ప్రియే) 

ఆకు శ్లోకము నుదవారించినాండు. ఇది కుమారనంభ వాస్టమ సగణములోని క వ 

న్లోకమైయున్నది. ఈ నిదర్శవములవలనం నొందును నట్లు 7? వ సగణముతరువాతం గల 
(గ్రంథము మటియెవ్యరో కాక కాళిజానుంజే రచించెనని ఫ్రూర్యమునుండి భావింపంబడు 

చుండుట విశదమగుచున్నది, (శ్రీనాథుడు మిక్కి. లి యుచి తానుచితజ్ఞైండు. కనుకనే స 

ప్రమసగ౯ములోని “ద్విధా ప్రయు_శేనచనా_బ్ఞయేన సరస్వతీ తన్మిధునంనునావి” యను 

శ్లోక్రమునందలి 'ద్విధా(ప్రయు _శ్రేనచవా బృయేని” అనుడానికి “సంస్కృత పాకృతరూ "పీ 
ణదై (విధ్యేన ఉఊచ్చారి లేన శబ్దజాలేని” అని మల్లినాథుండు వ్యాఖ్యానము చేసియుండ 

నితండు “కల్యాణసమయాహల గభ్యషద్యంలబుల. 7 చార మొనరింపణఢంొ వాణీ” యను 

చో (౫ద్యపద్యంబులి” అని తెనింగింఛి నాయడు. అం్మధ్మగంథయులో “నంనృ్భ్భత (పాళ్ళ 

రగూపంబులీ'నని చెప్పుటకం కె “గద్యపద్యంబుఫ' నని చెప్పుట యెంతయు సమంజస 
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ముగ నున్నది. ఇతండు కుమారసంభము తెనింగించిన పద్ధతి తెలియుట శై కొన్ని శ్లోకము 

లను వానికి సరియైనపద్యముల నుదవారించుచున్నా ను. 

(1) శ్లో తయాదుహీ[తానుఠ రాం సవ్మిత్రీ 

(8) 

(8) 

(క్ర 

న్ఫుర్భక్సభామం౦డలయాచకా శే 

_విదూరభూమి ర్షృవ మేఘశ్త నా 

దుద్భిన్న యారత్న శలాకయేవ॥ స. ౧ 

స్ జననివిద్యుల్లతౌ భవకా చాయగలిగి 

(కొ! త్వయుదయించినట్టి యాకూతు వలన 

గారుకాలంబు మణిళలాకయునుబో లె 

నొప్పెడువిదూర భూమిని యుద్దియగె్యః ఆః 3 

ల్లో పురే తావంఠ మేవాస్య తనోతిరవిరాతపం 

దీఘి౯ కాక ములో ్మేప? యావ న్నా, తేణసాధ్య దే; స, 9 

సీ! దానవునివీటిలోన మాగాండు( జెండ 

యంతమా[తంబకాని కాయంగ వెల దు 

"నింతమా[తముకాసీన చిలమిబొందు 

శీలిదీసి౯కలందు ( బంశేరువూములు॥ ఆ॥ 3 

లో కామేకపల్నీ (వతదుఃఖ శీలాం 

లోలంను నశ్చారుతయా (పవిహైం 
6౬) 

నితంబినీమిచృని ముక్త లజ్ఞాం 

కంశేన్వయంగావానివ కచాహుం॥ స॥ 3 

న్నర ఏకభరళ్చావ్రత స్థయై యేలతాంగి 

నీకుంజీయాడు ధర శంబునిలువరించె 

నదివినిర్ము క్రలజ్ఞలయె యమగ రౌ జూ6౬ 

జేయు(గాత స్వయం గ్లహో'శ్లేవణంబు॥ ౪1 3 

శ్లోక నాదయేవససీతిమృల్సియం యదవోచ స్తద వైమివై తవం 

ఉపచారపదం నచేదిదం త్వ్యమనంగ। కథనుకతుతారతిః! స॥ ఈ 

fy నాదయముననుండి యెప్పుడు హృదయ నాథ 

(వీయము బెస్పెదనను కట్ల భషజంబు 
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హసృదయము ననుంట నిజయేని మదనయెట్లు 

భస్మ మైతివి చేఇెట్లు (బతుకు ంటి॥ ul 3 

(5) న్లో అపీక్రియాథ౯౦ నులభ౧సమిశు్క్కు_ళం జలాన్యపిస్నా నవిధితుమాశి తే 

అసిస్వశక్యారపసీ (పవత౯ శేశరీరమాద్యం ఖలుధర శ సౌధనం। 

సీ॥ సలిలంబు (తిషవణస్నా నతముమంబౌ నె యంభోేజషత్ర దీర్ధాయతాక్షి 

కుసుమంబులును నిధ్మకుశీప క్ల వ౦బులు మిలభ ౦బులియు న్ని నుంద రాంగి 

సత్వంబులనో్యోన్య జూతివైగముదక్కి. కాంతిగాకొనియున్నె చంద్రవదన 

యనుడినంబుకు బేనాయా(త్ర కాయిత మా నె నీవాగసాకాడి పూవుంబోడి 

గః శక్తకొలంది తపశ్చగ్య సంసుటిం తె! ఫలమువై నాసనా(౧ వాబంధముడిగి 

తాామభింబోస్టి ధర్మసాఫనిములందు। నాద్యమగు సౌధనంబు బజేవాంబకాటె। 

(6, శో తామగౌగవ భే దేనమునీంళ్చాపశ్యదీశ్వరః "తౌ 

రీ పున ఇ మక న య్రు ఫును సనా నాళ త్తం గ్యామహితం సతౌం॥ స॥ ౬ 

గ॥ అంధ కారి యగుంధథలి గాదరిం ప; గౌగనంబున్ళదంబు కలుగకుండ. 

Fr : ల్ 4 a అ బెద్దవారిక 'య్రైఫుంవి ఖీద మేల। మాననీయంబు పుణ్యకర్మంబు గాక! ఆ॥ ఈ 

గారు కావనవిహాగము హాలావాల? మణమ్ము కిరాతార్జునీ యుమునను మిగిలిన భాగము 
బు ఫుగాణక థల వనుసరించి స్యయముగ ౧చించి నాడు, భాగవికృత కీరా తార్టునీయము 

భాేని (ాజవనసగ౯ణ మునందలి 

న్ మన సాజవెపైః (పాతిఖిస్సము పేయివా నధిపతింసదివః 

స ఏ+*జేత రొ జ యశవకొద ధతీబిభి గాంబభుూవ యుగపన శ్రవాసీ 

అను శ్లోక ములోని యు త్హగాథలామును, వారవిలాసకి రాతౌజు౯ నీయకథ యందలి 

hn వీరగసగర్భితం బయ్యు వి సాల! శాంతం శ 'మొింతయును సన్యసాచియందు”” 

అనువాక్యములగోని "వను నొకటిగనున్నవి కాని యీ భావము (శ్రీనాథుడు భా 

రవినుండి ౫కా చెనని చెప్పంబని లేదు, హ్యాం లెట్ (Hamlet) అను నాటకమునం గొ 

మరునిశి. బొలోనియసు (0౧101415) చెప్పినట్లుగా షేక్ స్సీయరు (3121506216) 

మహోకపి వచించిన 
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షః షష్ట కకక 36౫210 

of entrance to a quarrel, but being in, 

Bear it that the oppossed may beware of thee.’’ 

అను చాక్య్యములలోని భావమును గానీఖండమందలి 

(క ఎవ్వనిగోనిచ్చోటం। జివ్వకుం జేంజాపవలదు చేంజూచినచో 

నివ్వలనవ్వల నెవ్వరు; నవ్వక యుండంగ బగ సనందీగ్పందగక;” 

అను వాక్యము లలోని భావము నొకటిగానున్నది, శేక్ స్పియను కారీ ఖంగణములో 

జూాచిగాని, కాశీఖండకత౯ పేక్ స్పియరు (గంథములోం జాచిగాని (వాసెనని చెప్పుట 

కు వీలులేదుగదా. ఒక కేయూహా వేటువేబుక వులకు( దట్లు చుండుటసవాజము. 

వాగవిలాసము తరువాత నితండు గచించినది పల్నా టివీ” చరిత్రము. వీగ చర్శిత్రము 

యొక పౌర్యాపర్య యు తెలిసికొనుట. కా (గంధమువ నాధాగములు కస్పట్టుచున్న వి, 

ఆవ జ్య 
చాలచందుని యా టను 

“ది! ఎసలౌడు శివకంచి మయేకా్శామపతికి( 

జిఖుతొండభ న్వండు చెలంగమాతండి 

సెంకెలసిరువను చెలువమాత ల్లి 

పిరియాళుండనయబుటి చెన్నా ౦దినాండ” 
CR) 

ఆని తన వాగవిబానములోని చిజుతొండనంబి కథకు నూచించి యున్నాడు, కి 

నుక బల్నాటి నీరచర్శిత మే యితడు రచించిన (గంథములలో నెల్ల జివర్యగంథమని చె 

ప్పవలయును, శై లినియబట్లికాడ నిశ్లే తలంపవలనియున్న ది- వీరఖర్మిత్రము తరవాత నేమి 

యు గచించినట్లు కన్సట్రదు. ఇతడు వీగచర్మితణచనకుం గడగుటంగూర్చి య నేక కథ 

బు గలవు, నారికుజలుపుచే భాధపడుచు నోకభరమున నీ సుద్దులు చెప్పెనని కొందణందు 

రు. ఈక్రిందిక థకూడ వాడుకలోంగలదు. ఇతండు యౌవన(ప్రయమందు స్వేచ్చ గందిరుగు 

టచే శరీగ ము చెడిపోయియుంటినంట. పలా టికి బోయి (గామంబుల సంచారము చేయు 

దు జం్మదవంక' నదీతీరమందున్న మాచెలణాకు జని యానదియందు స్నా నముచేసీ చెన్న శే 

శవుని సందర్శింపంగ జాడ్యము కొంత యుపశమిం చెనంట. ఆడినమే రాతి చెన్న శేశవుం 

డు స్వప్నమున సాతాత్క-_రించి యతనితో మళల్సేవారతులు నఖండపరా,కములుమవైన ప 

ల్నాటివీరుల చరితము గచించి నూ కంకిత హునర్చుమని చెప్పి యంతహీ౯తుండయ్య న 
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ట్కు శీసాథుును మేల్కా_ంచి స్వప్న వృ గ్తాంతమునకు సంతసించి పల్నా టివారి వాద 

యసీవులయంక చిగ కాలవిజ్బంభ ణముగో నాటియు౦డిన చార్మి తాంశములం జక (గ 

(గిహీంచి (గంథరచనకు. దొడయగి చాను రోగపీతుతు వయనుమోతినవాండు నగుటచే 

(వాయుటకు శ క్రిలేక యేడుగురు శిమ్యులలేఖకులుగా నియోగించి చెన్న శేశవుని యాల 

యను లాగే( గూర్చుండి పప్పుచు దాదాఫుభారతమంత సెద్దదిగానున్న ౦యా [గ్రంథమును 

ర6ండుమాసములలో (6 బూతి౯ణ-గావించనంట. [గంథము సమా వ్లీయగువజుకు రోగ ముకూ 

డం బూణ౯ముగం గుదిరనంట. (గ్రంథము ఫూతీ౯ మున తరువాత చేకారణముననో మన 

స్పు చలించి తొంటిముట్ల విషయ, పవృణ్తుంగు కాయగా జెన్న శేశవుండు కోపించి (పతిదిన 

ము పరే (నీ నానునికి( (బత్యేకు మగువా డారోో జతనికి దగ్భనమోక స్వప్నమునం దగు 

పడీ నీవ పచితుండి_వెత్రివిగాన నీ (గ్రంథము చేను బర్మిగహీంప(జాల నది మాలమాదిగలపా 

శౌగాకి యని వ్యాక్రుచ్చి యదృశ్యుండ మ్యునంట. మలు నాండు (నీనాథుండు మేల్కా_౦ 

ది యశుభ స్వప్న ంబునకు వగచి యెంతగో.క ప ముతో రచించివ యమ్మహ్మగంథము భ 

గవంతుండు చేకొననిచో గాన ఫలమేమియని దుఃఖా వేళశంబున( జేతనున్న తాళ్గపరె'సంపు 

టము చిం» చిందజవందజ గా బాబే సెసంటట, మాలలు మాదిగలు మొద లై నవా చసవరీకీ 

దొరకిన పత్రములు వా రేతకొనిరంటట, ఈక థయొక్క నిజానిజము లెట్లున్నను (గ్రంథ మొ 

కచోటను సంపూ.౫3౯ముగ లేక శక లములుగా సెక రివద్దం గొంతే మలీయొక రివద్దం ౦త 

xc బాలమళ్టుకు( బిచ్చుకుం£౫ులు మాలలు మొదలగు నిమ్న అలుల యథనములొో "నే యున్న 

మాటవా _స్థవము, పీ నకులుల చేతు లలోనున్న ౦దువలవ నస్ప ఎోవీనునియు, న్మశ్రావ్యనునియు, 

వ(గావ్యూమనియు . దలంచి, టు. స పిద్యాగంధము లేక పోయినప్పటికి న జన్ము 

లమనిగగ్యముమ్మాత్రము వదలని పండితింయన్యులు చూపీన యనాదరణ మే (గంథ మిన్ని దిన 

ముల దనుక నిట్టి దుస్థితిలో నుండుటకుం గాగణమైయుండును. జనసామాన్యమునకు వీరు 

లంకుందు6౫ల న శ్రీ లశ్చగ్యములచే నేమి, (౧ ౦థముయొక ్క_ సవాబోత్క్బష్టతవలన నేమి 

యాదగణా నాదరిణములకు లోను గాక చేంటివలుకు జీవముతోడనున్నది. (శ్రీనాథుడు ర 

చింపకముం దీకథ వచనరూపమునసో పదరూపముననో యుండియుండును. ఇతండుదీనిని 

ద్విపదకావ్యముగ రచించెను. (౧ నానికి బూర్వము రంగ నాథాదులు ద్విపద కావ్యము 

ల మనోవారంబుగ రచించిరి, 

“సీ కంద ఇదిములొలు-గాక యుత్సావాంబు తరువోజ మధ్యమార్కు రలునెదు 

దీపించుమంజరీ ద్విపద్మతిపద నతుప్పద పంఛపొద షట్బదవిధములు 

తొమ్మదివిధములతో నొప్పు రగడలు కళికలు నుత్య_ళికలునుగూడ 

బాతులు నవక ధగీతీంబులును సీశస ప్తకంబును నుపజాతులయ్యె 
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ననుచు నన్న యభట్లు భీ మనయుం బెద్ద 

సచివుండును మూతికాతౌర నొజ్ఞయు ననంత 

మంత్రియాను దిమ్మ గాజు నిమ్మాడ్కి. జెప్పి 

శందముగ వారుచేసిన ఛందము లను॥” 

ఆని యప్పక వి చెప్పిన దానిని (బట్టి నన్నయ భ్రట్టునకు. బూర్యమునుండి ద్విపద యు 

న్న క్లే కాన్నించుచున్నది, తరువోజ అక్కర మొదలగు తక్కి_నజాతులనువ లె ద్విపదను 

గావ్యములలో మిశోమముగా నచ్చటచ్చటం జెప్పుటలేదు, నన్న యభట్యూరకుఃడు భాగతి 

మునందు( దరువోజు మధ్యాక ర అక్క-ర, మధురాక్కు-ర, ఉత్సావాము, కందము ను 

పదమోగిం చెను గాని ద్విపదను జెప్పలీదు. సోమయాజులు 'నెత్ల్మా సెగ్గడ యీ ఫక్కి_క నే 

యవలంబించిరి. అల్లసాని "పెద్దన మను చర్మిత్రమునందు గగడను జెప్పినాండు గాని ద్విపదను 

పయోగింపలేదు యకుగానములలో మాత్రము ద్విపద నచ్చటచ్చట వాడుదురు. వీనిని 

బట్టిదూడ వివిధపద్య మిశమణంబు లై న కావ్యము లలో ద్విపదను జేర్చక ద్విపద కావ్యము 

లం (బ్రత్యేకము౫' రచింపుచువచ్చినట్లు నిశ్చయ .పగుచున్నది. మనలోనున్న కావ్యములన్ని 

చంపువులేకాని పద్య కావ్యములు (నిర్వచనములు) మిక్కిలితక్కువగా నున్న ది. సంస్క 

తమునందు( బద్య కావ్యము లే మెండు, దంఫువులు తక్కువ, పద్య కావ్యములలో నే సం 

సారీ పద్యకావ్యములకు. టెలుంగు పద్య క" వ్యములకు 'భేదముక లదు, సంస్కృత కవు 

లొకొ్కాక  సగకామును సామాన్యము గా చేకవిధళ్లోకముతో రచించుచు వచ్చిరి. సే 
న్రాంతమందుమా[తము వృ _త్తములమాట్నేరి, కాళిదాను(డు మేఘసం బేశమంతయు "నేవి 

ధళ్లోక ముతో రచించెను. ఆంగ్లేయ క వులుకూడం జాలవబుకీ నియనుమునే పొటించిరి* 

తెలుగుకవులట్లుగాక యొక యాళశ్వాసమువ నే బహాువిధవృ త్తములు, జూతులు నుపజాతు 

లు, వారు నభ్యాసముక లిగి యున్నారు. సగణమం౦ంత యు. బలువిధవృ త్తములతో రచిం 

చినవారు సంస్కృతక వులలోంగూడం గలకు గాని యా విషయమున. జెలు(గుకవులు వ 

2-0చినంత (పావీణ్యక వహింపలేదు. ఇట్టి వృ_ర్తమి[శమణము జ్ఞాఘ్యము కాదనియే చెప్ప 

వలయును. పద్య కావ్యములయందుబహు విధపద్యముల( గలు ప్రటయ సవ్యాక రమను భావము 

రిస్తాటిల్ ( Aristotle, అను గీకువి ద్వాంనుండు కూడనీ కింది వాక్యమయులలో(గనంబజచి యు 

న్నా (డు. “ Still more absurd would it be to mix different metres 
as was done hy Charemon’ 'తెలుంగునంబద్య కావ్యములు (నిర్వచనములు) 

లేని లోపమును నివారింపంబూనియేకాబోలు తిక్కనసోమయాజి ఉ త్త రరామాయగణము 

ను బద్యకావ్యముగ రచించెను. కాని బహువిధపద్యమ్మిశమణము మాత్రము మానలేదు, 

తిక్క.న సోమయా జిచూపీన మాగ౯నువలంబించి సీమ శ్రి కనులు వృరిపఅరినకాదు కాలం 
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అచలజిన్యో డి, నిగోస్థ్య, శుద్ధాం ధ్రపముఖ నిరర్ధక నియమములలో నిర్వచనమొక ని 

యమము గా బాటించి "పెద్ద పెద్ద బిరుద నామములు సెట్టి డంబమునకు రచింపుచువచ్చిరి 

గాని సాధారణము? (గంథములన్నియు నట్లురచించినవారుకారు. (గంథమానందంఠట 

నొక శేవిధమైన పద్యములుండుటవలన( జదువువారికి వినుగుగాదాయని కిొందజందురు 

గాని యయ్యది యవిచారిఠంబు. సంస్కృతమున మేఘుసంజేశాది కావ్యములం జదిని 

యానందించు రసజ్ఞాలు విసుగు నెంందుదురా? స్యపసిద్ధులగు నాంగ్లేయక వుల కావ్యములం 

బఠించి పరవశులగు పండితులు వినుగునొందుదురా? మన యం[ధ ఫభాషయందుగల కా 

వ్యముల బరిశోధింపంగా( ౨ నుదవారింపంబడిన లోపములు లేనివి ద్విపద కావ్యములు శత 

కములు గన్సట్లు చున్న వి, (శ్రీ నాథు(డు తన యనమానవా ర్ట రిని ద్విపద పజ్డులలో. (బవ 

పీ*౦పజేసీ వాడు. భావ్మపకటనమునకు ద్విపదపబ్తులే మిక్కి-లి యవా౯ముగ నుండును. 

మాదిరికొక యుదాహరణము మాపెదను. వాల్మీకి రామాయణ బెలకాండమునందలి శికీ వ 

సగ౯ములోని 

“కో॥ గతోధణ రాత; కామళ్ధ్సక థాః క థయతోనును 

న్ని దామ్యహిభ ద్రం కేనాభూద్విఘ్నా ధ్వనీసానః 

నిప్పన్తా స్తగవ సృ ర్వేనిలీ'నా మృగపహీణః 

నెచేనతమ సావ్యాష్తాదిశళ్చ రఘునందన 

శనెర్వియు జ్య చే సం ధ్యానభో నే తర వావృతం 

నతి[త్రతా రాగవానం సోోతిర్భిరవభా స్య తే 

ఉ _ల్లిష్టతిచశీ తాంశుళ్ళశీలోకత మోనుదః 
హాదయక్ (ప్రాణిశాంలోశే మనాంనీప్రభయావిభో 

నైశానిసర్వభూ తాని (ప్రచర ్ తితత స్తతః 
యకు రాత. సనంఘాళ్చ రొ _దాళ్చవీశ తాక నాః 

ఏవముక్త్వానుహా తేజా నిర గామనముహామునిః 

సాథుసాధ్వితితం స ర్వేమునయోవ్యాభ్యవూజయ క | 

అను శ్లోకములు భాస్కర రామాయణమున 

క గషచోయత్ననిహోారన। నుత్షంబునిలీ నమ్ఫ౫ చయంబు నిమోల 

త్పకీ కులాతునునిశ్చల; వృతుమ్మునిశాటధూత నిహ్ఫృతిస్థలముళ ॥ 

వ॥ ఆగుచు నివ్వసమున్థ ది మళియు 

i 
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చ ౫గనవ తారశాస్థనావికాసవిభాసిత మై చెలింగాడుకా 

ఇ సీనదీంక టింజెఆచి మంగలిదిక1-లు తెల్ల నేయుచుకా 
జగతూ తకుర్సేవంబొదవం జం(దిక గాయుచు భా సమాను(క్రౌ 

శ డెడునింగింబందుకుండు నిద్దురపోయె కీచెల్ల జీవులుక! 

క॥ వినుముధ౯ రాత్రమయ్యుక। జనవరని,దింపుమోవు సౌమిత్రియునిం 

కనిపలికియూరకుండెకా। మునివరుండపుడఖిలమునులు మోదనముతోడక 1” 

అనియు రంగనాథ రామాయణమున 

“ ది॥ నడుర్శాతి యేతెంచె నగలోక నాథ 

కడుడన్సి నాండవు కను మోడ్డు గాక 

చలియింపకున్న ని సకల వృతుములు 

మెలగవువనభూమి మృగ సమూహములు 

చితీనివాంగంబులు నీడముల్ చేతి 

మజచియాన్న విత మమంజులథ పనులు 

యామినీచరు-లెన యకు రాశి నులు 
భూనివిచ్చలవిడిం బారి చిం చెదరు 

దీటుగజీయకటి చెసలునాక సము 

కాటుక ప్రూసీన కరణినున్న దియు 

నీలాంబరంబున నిండుము లెములు 

సీలించిిబహాండ కీోహగోళమునం 

గడుంగొప్ప గా మేలు క కైత్తినట్లు 

లుడుగణంబులతోడ నున్న దినింగి 

యడగ౦గజనులకు నానంద మొదవ 

నుడు రాజుపొడ తెంచుచు న్నా యంటన్న 

నామాటలకు మెచ్చి యఖలసంయములు” 

అనియు నాం(ధీకరింపంబడినవి. భాస్క_రరామాయణనులోని కందవచన వృ త్త 

ములలోకం తు రంగనాథ రామాయణమునందలి ద్విపదపజ్హలలో భావ మెక్కు.వనాదయన 

నీకరముగను చానంద'జనక మును (బక టింపంబడినదని యొప్పుకొనక తప్పదు, ద్విపదబాతి 

వరణంబులం శాతిదీఘుకాంబు "లె నాతిహాస్వంబు లై యుండుం-గావున6 గగచరళాది సమ 

స్తావయవంబులం నిరవధికముగ నొక్కు_కోటణి దృగ్గ-చరంబగు పరిమిత పరిమాణ చిత్రపటంబు 



భంగి నిరంతరాయ సమ్మగ్య్రావ్యాంబులై తదనుగు ణావిచ్చి న్నా నందజనకంబు క్రై యుం 
డును. (శీనాథు. డుపయోాగించినది మంజరీ ద్విపద, మంజరీడ్విపదనుగూజ్ళి కదిజచాళ 

యములో 

క్ ద్వి ద్విపదగణంబు లె శెచ్చియన్ని టికిం 

(బానంబులిడకయె పలుక (జాూలినను 

మూ(డవగణమున మొగి ని శ్రమముగ 

నుంజి యందురు నుధురవాక్ళణితి'' 

ఆని చెప్పబడినది, కవిజనా[శయములో నేకాక నన్నయభట్టు భందములో6గూడ 

మంజరీ ద్విపద యుదవారింపంబడినశ్లు యప్పకవబీయమువలనం దెలియుచున్నది, కాని (శీ 

నాథునికిం బూగ్వము మంజరీ ద్విపద కాణ్యము రచించినవారెనరును లేరు. ్రీనాథుండీ వీ 
ర చరిత్రమున యతి స్థానముల జక్యయ గణించినాండు, ఇక(డ్ను శానీన (గ్రంథములలో ని 

దిచివది యు బంణా వావస్థో (వాయంబడీరది ము: గనుక (వాయునా:టి కనుభవళాలి 

యు (బక త్తినివృ ల్రీకూగ౯ములయం దారితీటినవా(డునాయుండును. కావున శీయో(గం 

థమున మిక్కి-లి యనుభవము కనంబఅచినా(డు, డీవియండలి వణ౯నములుశుద్ధస్వాభావి 

క ములుగ నున్న వి. 8,9 పుటలలోని ర్మాలికాలనణ౯ నము కడు స్వాభావిక ఘు నున్న ది 

కవియొక్కు పరిలీక్షణళ క్రి యత. డుపణయాూగించు నుపషమానముబవలనం జెలినీకొనవచ్చు 

న్కు ఫ్రగార్యక వులు చెప్పిన యుపమానముల నితడు గోకటిపాటగ౫ జాలవజకు తెప్ప లేదు. 

అట్లు చెప్పటంగూర్చి సామ్యూల్ జాక్ సక (5200431 Johnson ) ఆకు నాం 

య కలీశ్వరుంగు గన “ఆధ్యాత్మిక కవులమోది యుపశ్యాపము (113320 on the 

metaphysical poets)”లో నిట్లు (వ్రాసీచాండు : 

“Noman could be born a metaphysical poet, nor 

assume the dignity of a writer, by descriptions copied from 

descriptions, by imitations copied from imitations, by tradi- 

tional imagery and hereditary similes, by readiness of 

rhyme and volubility of syllables” (వణ౯ నముల( జూచి వానీన వణక్లాన 

ములవలన6 గాని, యనుకర ణములనుండి ౫ కొనిన యనగుక రణములవలనం గాన్ని యను(కుతము-లె 

నయు ల్చేకీలవలనం గాని, క వికులపరం పరగకచ్చును పమానమూలవలన( గాని, (పొనసౌల 

భ్య్యమువలనం గాన్సి పద టేగమువలన6 గాని యాథ్యాతి ట్ కవిగా"నేరండు; (గంథకతకాయ 

ను గౌరవము నపాంప నహు౯డును గాంది)” 
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శ్రీ నాథుడు స్వోపమానముల స్వాభావికముగం చెప్పినాడు, మాదిరికై రెండు 

మూం డుదవారించెగను, చేతికి(జికి,-న శత్రంవును విడిచి యతనితోం గలహీంచుటక 

(“వె స్రైక్కి ఫలమును జేనంటిచూచి 

చే మెదిగి రాత చేనినట్టగును” 

ఆనియు( జిన్న వాండయ్యూం బర్నాక్ర మవంగు(డనుటకు 

ఉపిద్దుచిన్న దికాటె "భేదించు.(గొండ. 

జిన్న మిర్యమున౧ందు6 జడుసనెకారంబు 

ఘనక పాలము కెక్కి. కాకనొందించు 

మానకనోశిల్ల మండును లెస్స[[” 

అనియు. గొండలు | పతిధ్యనులీశెననుటకు 

“థర ణీభరంబులు తల్లడంబంది 

గువాలనునోళ తోం గూయంగ సాగి” 

అనియు నుపమానములు చెప్పినాడు. (గంధవి స్ప సర భితిచేం గొన్ని ంటిమాత మె 

యుదనారించితి. ఇటుల నే వీరచర్మిత్రమునంద లి యుపమానములన్ని స్వ భా వనీద్ధనూలు~ 

ను స్వకల్పితములుగనునున్న వి, నల్లదేవరాజంపిన బృటాజు నల గాను రాజుతోడను, నొ 
_యకురాలం 'నలగామ రాజుతోడను జెప్పిన ధర శ్రములు యుక్షి యు క్తములుగనుండీ be 

ని రాజనీతీకాశోలముం (బకాశింపంబేయుచున్న వి. నలగామరాజు సభలో వేశ్యా నాట్య 

సందర్భమున జెప్పిన సంగీతరవా న్యము లాతండాదియందు 

“ ద్వి సంగీత సాహిత్య చాతుర్యకవిత 

ఇప్ప నేర్చినవాండం జెలంగిమా చెల౯ణ 

చెన్న రాయుని పాద సేవారతుండ'' 

అని చెప్పుకొన్న విషయమును (భువపజచుచున్నవి. చాలచందు(డు వేశ్యను 

గహీ౯ంచి 

“ద్వి! కుటిలాత్సులారనీ గుణములు తెలిస 

మటుమాయ చేంబికిి. మానముధనము 

నీపొలంచేసీరి "జీంగాననెతి 

శామాంధకారంబు కష్ట పువిద్య 
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నీతిమాలిన చర్య చషంటికింజెలినా 

నింటిలోభోజనం బిచ్చకురాక 

పరులయెొంగిలి కాసపడితినిశీను”’ 

అని పల్కిన వాక్య్యములును ననపోతు వేశ్యల విపయమె చాలచందునితో 

“గం|| వాగకాంతిలరీతి వణి౯ ౦పరాదు 

| బిడ్ణలకొ నంగక (వీయు రాలికీక 

చీమలుగూర్చిన చెలువునంగహర్చి 

ధనవంతులగువారి థన మెల్లదోంచి 

ముంజికాం(డ్రను జేసి మురిెపెమడంప 

వ్యర్థులెవిటవృ త్తి వనుమతిమాద- 
బోయిర్కిబగికెడు పొందిక లేశ” 

ఆని చెప్పివనాక్యయులును నీతీబోథకము లై మిక్కిలి శ్లాఘ్యుముగనున్న వి, 4&1 వ ఫు 

టళో వాలచందు. గైతాంబకుంజేనీన వె రాగ్యోపదేశము విన్నచొ తౌ ననుభవింపకమం 
చికార్యములకు వినియోగింపక (ద్రవ్యము కూడం బెట్టు సెనులోబికూడ లోభ త్వంబు వదలి 

యు క్షమాగ౯ామునకు వచ్చును చాలచందు(డు యుద్ధమునకు(బోవు సంకల్పము సూచించి 

నప్పుడు తల్లియైన యెతాంబ దుఃఖము చెందుటయు వలదని (బలిమాలుటయు నోకించుట 

యు నిన్న చో బిడ్డలయనని ఫొడ్డులకుంయాడ! గన్నీ రుకాజును. గాలచంద్రుండు నిజసంక 

ల్పంబువదలక తల్లినూ ౦ "ర్చి నకాగణంబుగ. బలికిన నీగధర్మవాశ్య్యంబులు చదివిన యెడల 

బుద్ధిహీను (డుకూడ స్వవిపి-తధగ్మంబునం (బ్రవతి౯ ౦ప సమకట్టుకు, చాల చందు(డువీరుల 

తో చాలత్వమునుగూల్చి చెప్పిన విషయములు భిరతఖండమున6 (బతివి డ్యాథి౯యు. (బ 

తీయావన్మ పాయు (డును స్మరింప(దగివని, ఆవాక్యములయందు నాకుగల గొరవాలికయ 

ముచే నిట నుదసారింపకమానంజూలను, _- 

“ది పేరెబాలుండుగాని బిరుదుమగండం 

బగ వారి(గొట్రని చాలత్వ మేల 

తలిదంయడులను, బోవ దనయ. జెక త౯ 

మాగాభిమానముల్ మ (టిమిమించం 

(బబలింపగలవారు చాలురెనుమ్లు 

బాలుర పెద్దలు బల్లిదుల్ వా? 
ది 

ఛాలుగ శేవృద్ధి పరికించి చూడం 



'బెద్దలుమతి చెడి పిణికిపొబుదురు 

పాంచభౌతిక జీవా పటిమతీణించు 

శార్భంబుతగ్లు నుత్సావాంబులుడుగు 

వయనుమోటినజేళ వచ్చు శాబలిమి 

కీరి౯-కై నమ నపకీతి౯కినైన 

బాలుర సెనుండు భారమంతయును”*॥ 

(ఛావ్మాణ తేత్ర సంజాతు(దైన యనపోతును యుద్ధమునకు రానీక వెనుకకుంబంపి 

చాలదందుందేగినపిమ్మట నతండుపల్కిన ఫీగవాక్యంబులు 

(6న, ఆఅగ్రతశ్చతురో చే డా; పృష్థతస్స శేరంభనుః 

ఇదం బొ హూమిదంతొ (త్రం శాపాొదవపీళ రాదనీ?” 

అని పరశురాముడు చెప్పిన వాక్యములను జ్ఞ స్రీకిదెచ్చుచున్నవి, అనపోతు (గా 

హణుండు; ఆతు చేలనియోగ; గృహా నామము “ఒడ్డి, ెద్దనలిత్రుండు; మల్లప రాజు 

ఖ్యతుండు; తల్లి పేరమ్మ; చతు ర్వే దాధ్యయ నము చేసినవాడు, చాకుయుద్గమునందు నిపు 

ణుయకు, అనపోతుతం( డీ మల్ల దేవునివద్ద (వాయసకా(డు గానుండేను, (నీ నాభునికీ బిమ్మ 

ట వీరచక్మితమును వీరభ్మదకరి పద్య కావ్యముగను, మల్లయ్య, బఠరామి ఇట్టికొడుకు కొం 

డయ్య యను నిరువురు ద్విపద కావ్యములుగను రచించిరి. కొండయ్యయు మ ల్లయ్య్థయా 

దమ(౦ంథ ములలో (శీనాథు నుదహరించియున్నా రు, నీరు తమ (గంథముల( జాలనణకు 

(కీ నాభుననుసరించియే చెప్పిరి. నీరాకా)_కచోటేనివికొన్ని కలిపి, యున్న వికొన్ని తీ 

సిచేసీరి, భొంగరము పుట్టుక యని కొండయ్య యొకవింతకథ కల్పించినాండు; ఇగ్యామాంగి 

(సబ్బాయి) తమ్ముండంత ర్వేది గానికథయెకు. వగ జెప్పినాండ్యు ద్విపదకావ్యము (వా 

యు వా/ండయ్యును భాలచందు(డు బొంగరములాడు క థాసందగ్భ మున( గొ త్తగాంబద్య 

మొకటి [వానీనాండు, దానిని. జాపుచుచ్నాను: = 

“క॥ జెలీగలిగ నాంటినాంటికి! సరిగడకణ బినుదుక దళుచద్వయ ముగయక" 

చిలుతొడలు నడుమునెక్కు_న। విలిగౌానొయనం జెలులుదాను వెబిచుచునడ చెక'' 

మటతియు( గథాంశములయందు(గూడ నచ్చటచ్చట మార్చులం వేసినాండు. కొండ 

య్య, మల్లయ్య, (శ్రీ వాభునిగ్రంధ మేరీతి ననుసరించితో 'తెలియుట్నకై మువ్వుర్యంథముల 

నుండి యొక కే సందర్భమునందలి కొన్ని పడ్తుల నుదహూరించుచు న్నాను. 
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జ కోమటి త్ర బొంగరము తాకిన కథ *__ 

(8 నాథుడు ape 

“ద్వి! పొక్కు_ చుంజేరను బొలంతులగుం ఫు 

కప్పిరివలువలు కణకాంబులందు( 

గర్పూగరజమును గలయంగనూలో 

పదతేలంబులయందు( బాణణలయం౦దు 

గ సూ రిగంధంబు( గలిపిపట్టించి 

సతు లెల్ల 3తోోప చారముల్ సలిపీ 
చింతింప(బోకుండి చెలిలేచునిఫు డె 

యనిపలు,, నంతలో నామూగ్భదెలిసి 

ముకుళితనా స్తు(రై ముం౦దణనున్న 

శాలుని(౧ను(ఫొని బలుకోపముననుగి 

కొండయ్య — 

“ag "ఏమనివగ తుము ఏమిచేయాదుము 

ఏమనిమామకు చెళం(౫౯జెల్పుదుము 

నినుగా సి భువిమిద నిల్వ్యగ పుదు సె 

వనజాకీ నీవెంట వక్తుమ(టంచు 

నెల్లి బహపుతు(డు నీవిధియ౦ చు( 

గరియా నలిమగడం గదిసిచల్లంగను 

భామలందణుకూడి పలు తెజంగులను 

గోమలి కుపదరణ కొంత] సేయం 

జెలికిలన్నినమూర్చ లెలిని శీ ఫుముగ 

దలవంచి తనకాలు తెప్పక చూచి 

యిదియేరిబొంగగం బింతచక్కానిది 

యిదియెన్వరి దెయమ్మ యీ వెలలేని 

దప్పుడు ఫెలిక "గె లందలుచూచి 
యస్పగోవినవము శ్ర “లండు బాలుండు 

పుల్లయ్య ఫు 

“ద్వి! ఆంతలాో (దెలిళిని నటుమూర్భటెలిసి 
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ముకుళితవా వు(డె ము౦దజనున్న 

'తెప్పిరిబాలుని తెజగొల్లంజూాచి 

నిప్పులు చెద(రగ ెలంశయిట్లనియె 

కావర మేలన్న కట్టిండీదుష్ట 

— వృద్ధ చేశ్యావణ౯ా నము ళా 

(శ్రీనాథుండు = 

«ag కో(లివంటిది వృద్ధగురుతరికోపి 

ళోలపట్టుక వ చెం గూతుదగ్గలకు 

విటీగినరొండి యు | వేలుచస్టోయి 

యు టినిపోయినయొ ళ్ళు నూ(చలుకౌాళ్లు 

వ౦ంగిసనడుమును వదలినపండ్లు 

పీలచేశులుగూని పీను(గు మోము 

చిక్కు-_(గనరిసీన చింపిరితలయు 

(వాలినబొమముడి వదలిన మేను 

మెడమిదయగణతియు మోయగాళ్ళయబూత 

పలు చనిగడ్గంబు చెని(బుల్సిరియు 

మూతిమినఫు మొల్క_ ముకు_రోనుములు 

తలవడం౦ంకును మాట తబ్బిబ్బుమణపఫు 

చొల్లుగా అడునోర శు భ౦ంపఫుళకంపు 

కన్ను లంబునులును గాంతేమికుు.టము 

కొండయ్య యా 

ద్వి! కల్లలఫుట్టిల్లు కడునొడ లెల్ల 
శిస్తు వెడలినచింఠ చివికీినగంత 

ప ఎ్రీగింజలసంత పర జేశిబోంత 

డొ ఊదుపోవనిడో క్క యురిపడ్డనక = 

యుచిఠంబెలుంగని యూడలితొత్త 

"తేరలుయాదన నె ల్లీ జేనాంగపిల్లి 
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మాయలకత కారి మందులమారి 

కాయనిపడుచెక®ు కడుబాడు చెట్టు 

దొందరతినగండీి తొమ్ముండ్రదొండి 

యందతు కులబొడ్డి యామిదెపుమడ్డి 

యఖిలకోతల వెల్లి యాసబ్బతల్లి 

ము రయ. లా 
bs 

“ద్వి! వృదవానగ మెవ వెసగాగముండ 
తీస రి 

దద్దం౦ంపు ముబీచి తగునూతకోల 

కిటిగినరొండి యము నూ(చర” కాళ్ళు 

ఉఊరిసిపోయినయొ ళ్ళు నూడినతలయు. 

దోలుశల్యములనో. దూ గాడునడుము 

R డీ 1 

కులచెతులు నడఫీశుగురీ కి” 

కొండయ్య శబసౌషవము పాటింపక యిచ్చవచ్చినట్లు చెప్పీ నాయడు మల్లయ్యవ 
ఏ ల ఆ ౧౧ య 

ఇణకానము లలో జూలవజుకు (గ నాథుని వాక్యము లేయున్నవి, 

శ్రీనాభునివణ౯ానము మిక్కిలి స్వాభానికముగ నున్నది. ఇతండేరసము వ 

చ్చినప్పు జా గసమును హృదయాకష౯ణముగ 6 బోషించిన విబుభుడు నియమముల 

వలన సథకమును జెడంగొట్టక భావము నాదరించిన ప్రాజ్ఞుడు, నిఖిలది గ్లో ము లం దిరిగి వి 

విధ్య పకృతుల (గ్రహించి కవిత్వము నకు వన్నె పెట్టకొనిన నిరుపమాగ న్వతంత్రుండు, కావ్య 

గచనకు గారితీసీ, నాటక గ చన (ప్రాగంఖించి స్వక పోలక ల్పిత (గంథగచనకుం (బథమాణా 

ర్యులడై యం ధభా పా మహో త్నేతంబును స్యలేఖినీలాంలంబున దున్ని భవిస్యత్సంస్కా_ 

“కీ జములు వెదచన్నిన కృషికుండు, నానాగస భరితింన, వాదయోద్బోధభక ౦బె, 

భావిసంస్కా-రగర్భితం బె, నిగ్భగపగమానంద జనకంబె, యాల్గసాని పెద్ద నాది క వీశ్యరులకు 

సూతృకాయమానంబైన (శీ నాథమహామహానని కవితశుగుణించి యంత వాసీనను దుగ 

దుగాన (గ్రంథవి స్థరభీతి చే నింతటినో ముగించుచున్నా ను, 

ఈపల్నా టివీరచర్నిత్రము నాకం జాలవణకుం దప్పులతోదొరకినది. కొన్ని చోట్లం 

బక్లునిపోయినలి, పోయినచోట్లను, బోయినట్లగుపడినచోట్లను నా నీర సవాక్యములతో 6 

బూలి౯ాచేసి కుండలీకరణముకావించితిని ఒకటి ఇండుపదములు పూతి౯ చేసినచోట్లం గుం 

ఊలీకి రణములుంచ బీదు, అచ్చుకూస్పువారి పొగపాటువలన నై న నేమి నాపొర పొటువలన 

నైన నేమి 20,25,88,48,50,60,102పుటలలో సేన బూరించిన కొన్ని పజ్తులకుం గుండలీకర 

12 
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ణములు విడిచి పెట్రంబడినవి, ఉపయోగకరమని యెంచి విషయనూచిక చేర్చినాండమ, ఆ 

వసరమనితో (చిన స్థలములలో జదువరులకు సులభముగ బోధపడుట కై కొన్ని పదపజ్త 
లు (Foot-notes) (వాసీనాండను, వ్! న్య పండిగుల సంస్క తౌంగ్లో చు 

వాక్యముల నుదహరించినప్పుడు వలయుచోట్ల వానికి సరియైన 'తెలుగువాక్యములు (వాసీ 

కుండలించిలిని, చౌలచందుని చేళ్య నామము సబ్బాయియని యుండ క్యామాంగియని 

దిద్దితిని, ఉఊపో గాలేములో నిల రణచేయంబడీన (పకాగము పల్నా టియొక్క నిజ 

రూపము పలున్నాడెనందున (గంథమునకుం బలునాటి వీరచరిత్రయని నామముంచిచిని. ప 

ల్నా డనునది రూథఢనామమగుటచే డానిని౧హడం (బథమ షృత్రముమో(ద నుదహారించితి, 

బహుధసై క సాధ్య యులయ్యు( జి తపటములను గొంతమంది మితుల యన్నుగవాముచే స 

మకూర్చుందలంచితింగాని వారిసహాయము సమచుమునకు రాక పోవుటవలనవీ లెనదికాదు. 

యుద్ధ కాలమును ననుగు రాజా జన్మ చేశమును నాకు లభ్య మైన కొద్ది గంథ సామ గి తోడను 

శిలా తౌ మకా సనములతోడను నిణ౯ాయించితిని. చార్మిత్రవిదులు విశేసూంళశములే చేని. టె 

ల్పినయెడల. గృతజ్ఞుండనెయుం డెదను, (గంథ మునందలి తప్పుల? జూలమట్టుకు “మొద లేస 

వరించిలిని. మిగిలిన శుద్దష్మతములో దిద్దితిని, ఇంకను బూరపొటున విడిచి పెట్టంబడినని 

కన్చడినం బండితులు తెల్పినయెడల వినయముతో నంగీకరించి ₹0ండవకూ మ్ననందు సవరిం 

- వెదను, వీరచర్మిత్రముయొక-_ యేభా?గ మెన దయయురోటీ రెవరశరేని నా కందంజేయయలి 

గినయెడల నది వా సీకొని వారి గంభము వారికి వందనములతో మరలంబం పెదను, (గ ౦థిమును 

ము(ద్రించుట కిదియే [పథమపర్యాయము గావున నేమైన లోపములుండె నేని త్షృమింపం 

(బాథి౯ంచుచున్నాను. 

ఈ (గంథవిషయమున( దోడ్చడివ మితులందఅకు నమస్కా_గము లాదరించుచు 

న్నాండను, అందు చేను శ్రమపడటయటులుండ నాకొజకశమపడి నిజాము ర "జ్యము 

నుండీ గంథమును దెప్పించి.వాయించియిప్పించిన మ॥రా1రా॥ అక్కి రాజుశంక గ నారాయణ 

గారికిని జల్లగుండ్ల పిచ్చయ్య గారికిని, (బత్యేంతిరము నంద(జేసీన జానపాటి వేంకటప్ప 

య్య గారికిని వీరచర్శిత్ర (పథమభాగము నొసంగిన పిడుగు వీరభ(ధయ్య గారికిని. దగినసమ 

యములం దోడ్పడుచు వచ్చిన తాబెపల్లి సీతా రామయ్య గారికినీ ముద్రణాది వ్య యమున 
శీబదిరూప్యశులాడంగూర్చి సహాయము చేసిన గుంటూరులో న్యాయ వాదులగు మహారాజ 

రాజ థ్రీ ఊన్న వ లశ్నీ నారాయణ పంతులు గారికిని నామనఃపూర్వక వందనములు సమ 

ర్సించు చున్నా (డను, ' 

గుంటూరు, 

క! జూలె 1వ నేది 1911 డబ అక్కిరాజు ఉమాకాంతం, 



శాల గర ఈ - 
(అణ లు 
లో (0 

rs 

ర్ఫీ | గఘునాయకిం జి త్రమందించి 
(oJ వ్ 

'శ్రీకంకుయగ ముశు శివు నాత్మిందలంచి 

పార్వతీ దేవికి భావించి మెక్కి 

శవగ ణంబుల నెల్ల/ జెంతెంచిని "నడి 

(పౌర్దనంజేఫీ 

యిందిఠరాబేవిని ని గ్చలోని లిపి 

(పాక టంబుగ విషు. 
౯9 

విష్ణుభకులనెల వినుతులుగే సీ 

జలజజాగొనియాడ కాగదనెంచి 

యఖిలవిద్యల కే ల్ల నాద్యు(డే నటి 

౫ జముఖువి ఘు శు ఖునత (గీ కించి 

వీగధ్గిద్రునిళార్య విభవంబు లెన్ని 

f[ సంగ మేశ్వరునకుం జక్క గా మొక్కి 

గుర్గాలగంగ ను గోరి పొర్లించి 
డ్ థి 

కప్పా మాలా(పభా నదులు సంగమించుచోట సంగ మేళ్వర శే1తము గలదు. 

1; గురిజాలకు. దూర్చు గానున్న ది, 

x cv 

పీరు కలదు. 

10 

పల్నాడుతెలూ కాలో సం దవంకి తీణమందున్న ది దీనికిమహాచడోని 

* గోగులపాటి ఛే రవుచలంచి 

నీలమేసుక్యామ నిజమా _క్లియయిన 

§ "లమ్మనాయుని( జి త్రమందెంచి 

క డు వేడ్య_: బోతిలింగముంగొనియాడి 

ఈ మా-చెగై చెన్నుని మదిలోన(దలంచి 

యాయ ధక వుల నుతులమర గావించి 

గ ర్య్వాణక వులను గరించి మొకి 20 

సంగీత సాస్ "త్య చాతుర్యక విత 

ఎప్ప నేర్చినవాండం జెలగి4మా చెర్ల 1 

న్న యు నిపాద కే వారతుండ 

వలను భాగ ద్వాజ వంశ యం. 

శ్రునాభుండనువాండ శివభ్ క్రిపరుండ 

శీలమ్ము పుత్రుడు అన గా (బహ్మనా యుండు, 

చ్చ అనికూడ 



9 డై 

కాళ్వతం బై నట్టి సద్ద్రంధ మొక టి 

చెప్పంబూనిమనసు చె నేగియుండ 

శ్రీరమ్యవతుండు (శ్రితవత్సలుండు 

వారిజ న్మేత్రుండు వల్లలీవిటు(డు 80 

శమితభ క్షజనా ర్తి కాశ్వతకీర్రి 

కందర్పజనకుండు కనకాంబరుండు 

సుర రాజపిపితుండు శుభ స మేతుండు 

కరుణాంతరంగుంకు కలుషభంగుండు 

"సెల్లజగంబుల నేలినఫాునుండు 

పాలమున్నీ టి పెం బవళించువాండు 

సారిదినెల్ల ప్రభూ సురా కుకుండు 

గిరధర్ముండగు చంద్ర గిిగంగవిభుని 

వేంకటా దిపునకు వెలయనొకొ)_క్క- 

సరసునకును రణసాపహా సాంకునకు 40 

నలరాజాబా(కున కవతౌగ మొంది 

వులసీనూటొక్క_ బొమ్మల పెం డెరంబు 

ఇులయగిడాకాలశంచిన మహాఖునుండు 

చిలుకలెపెకోర్కె( జిక్కె_డువా(డు 

చేకొన్న మాచర్ల న్న కేశవుడు 

నాకలలోవచ్చి నయ మొప్పంబలిక 

వినవోయిసత్క._ఏ వేడ్క నామాట 

మనమున నాకు సమ్మత సైనదొకటి. 

చరామి ము అ= య ఎటానోలనో నలల అంకము... మాలు రామా ఉకార అవయాను లు మ తా మ 

| 

మ 0. లాల 

* ఈద్విపదయందు. (బాసములేదు. 

లునా టి వీర చ 8త). 

అనవినిదేవ మహా(పసాదంబు 

ధృవముగ నానతి యిమ్మునాకిష్పు 50 

దన చెన్న శేళవుం డప్పుడిట్లనియ 

కార్యంబు పుణ్యంబు సమకూర్చనటి 

పలు నాణివీరుల ఖభాగవతంబు 

(పక టితంబు౫ నీవు గచియాంచిమాకు 

నంకితంబొనరింప నను వ్రైందుసషగ వె 

యనుచును శీ కాంతు. డరిగినపిదప 

"మేల్కా.0చిమనమున 'మేలయ్యుననుచు 

విలసీల్లుపలు నాటి వీఠులవరిత 

జను లన క్రిచే. జద-వుటకొజకు 

* మంజరిద్యిపద గా మన్ని ౦చి నేను 60 

జెప్పంబూనితివచో (శ్రీ మెజయం౦గ౫ , 

(ప్రకటితళోక్షై నటి పలునాటిలోన 

భావింప గావిస్లు భక్తిని మెజసీ 

నరనాధసింహూ౦ంబు నలగామ రజా 

మహి-తచారిత్రుండు మలి దేవరా జూ 

ధారుణి-నేలుచు. దమలోనంబోరి 

§ కాగ్యవ వూడి (కొలనిమధ్య మున 

నరపాలచం గుండు నలగాము మోద 

బంపిన 1 బాలుండు బాహువి[క్రముండు 

తోళంఫుగజములు తురగచయం౦ంబు 70 

ద అదన నా మాన నాల లు. మనవరాలా. ల ంయోంసాడాలక. దా రాయిలా = 

§ పలునాంటిలో నాగులేటితీరయున నున్నది 

(వా శ్రనాయుని కొడుకు 



చాలచందయుద్గను. 9 

మన్నీ లబలముల మహీ తే శె "ర్యమున. 

జెదగిపాగ ౧౦బొడ్సి వీకాకు చేసీ 

నల గాముత మ్ముండు నగ సింగ నెడిరి 

మర్గి౦చి“*!*మున మడీిసిననధము 
ది 

(పచురింతుకీనుల పండువు గాను 

క థా వారంభి యం 

చన రస్ కే | జ గ్ తింపతత్శ_ ఛా (క్రమ మెట్టిదని న 

న్య “ మే.వపిలేన * నలగాదువావు 

ఫ్గమ్మికమత చే వ్ సౌహ సన. 

పయిననాయనుల్ ఇటుఫ గ్ర ములు 

నీ నాయకు లల్ల “ని వె*ం% 0%ష 80 

భాశించిరిలపోనీ భాలమలేన్ర 
(టు 

రుదు గౌ" దాను దొచ్చి పధి వెలయ(౫ 
2! ౧ 

చయ మెనయాటి ల్గ్న్న ౦బొనందప శ్ 
ల క. కు 

ఒబటంబు-4ి8 పూ ౫ వే-డపిని. 
A) వ. 

భూమోగసునునిటు ఫడమివినిలిపి 

భా సు” సమ నేజు ey నిందెచ్చి 
ta. 

సచివకాగ్యాంబున 1 మ్మాచినుంచి 

యటకగనణిక కాగ్య మనబోతుకిచ్చి 

మాడ చియనునట్టి మగువను దెచ్చి 

గాన్చివాసము గావ న క్రి నోనుంచి 90. 

_ యానందమునుబొంది గరంతటవారు. 

మలి దేవ రాజు, (బహ్మనాయుండు 

మొదలయిన వారు కార్యమపూడీ 

యుద్ద ౫౦గ మి .నకు( బయలుదేటి 

పోవుట 

అట మొద భూమోశు.( డధికోత్సవముల 

సనకాగ్యమాప్రూడి కదవరంగంబు 

చేంబోవుటకునై చింతించియపుడు 

ప్ర) ౯లనో యేడపీం ఎదిలంబు సేసి 

ప“ంగమువ్వురుపతుల్ చెనంబు గా 

నెలమిఛూసుగ ఫురోహీతు లెల్ల యూని 

జయము పాూూ_గ్రముంబెట్టి చనుమని చెప్పం 

ఇాభియేకాదశ్ దురమానటంచు 

నణచేరివేయించె రమజీయమునను 100 

> a ఎసాహసవృ ని నాదండు వెడ బె 
న 

+ కాలెవల్ గటి భొప్పబౌబంగ్షు 
| జ్ ౬ MN 

లా మె లలు శక్ మందములు 
Ce ఠి) వా 

క్ర వె నపీటలు § త్రమ్మపడిగాలు 

ఇ -తేముంద "సములు 'వెలయగా స్థులును 

ర = క్ర g ఇ tee: కసూరి గంధక రూ 

మాది గావాసన లమకు సె ఫైలు ను 

a తు ల త కా 

* (బహ్మనాయు( డితనిని గాతునారమునకు. బంపణంగా నాయకురాలు క్కుటచెసీ 

చంపిం చెను. 

* వినుకొండ తౌలూకాలోేనున్న ది. మలిదేవ రాజాదులు తమ రాజధానిష్హన మాచ 

+ గుడారము, (విడిచిమం డాదికివలసఫోయి తిరిగివచ్చి యీ చేడపిని నిరి శ్రంచికొనిరి, 

రీ తాంబూలము చేసీకొన్న తరువాతనుమ్మి వేయుట క యుంచికొనునొ" కవిధమైనప్మాత. 
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నెక్కు-సంబులబల్యు బోనగావళ్ళు 

జవ్వాజిపిట్రలు శారికాకీర 
ట్ 

పం౦ంజరముళ్ వట్టు పరిచారకులును 110 

గోండెకాండ్ల దలించి కొశ్రైడులెక్లు 

పడివా 7 నేజీలు పాలకీవోళ్ళు 

నష్ట భాగ్యంబుల నంగళ్ళ వారు 

నందడీపడదండు సయ్య నల ద లెం 

బెం సెనపాంకి( బెదమఖుగద ల 

బినమల్లుగద లెను బృధ్వీశు వెళుక 

దము ్మ(డుగద లెను ధగ భీశు వెంట. 

బ సృృలులింగాలు పట్టు గా బెక్క 

బాగు సేసినయట్టి పొలకి యెక్కి 

పలుమాజుఫ్యుత్రు కై పలువరింపుచును.. 120 
గొలువులో నాయు(డు కొనసట బటి 

ల) అ 

కొలపగదీచ్పనీ కొసుకికండందు. 

బె క్రైనా చెతిలోం (బియతనూజాగు 

బాలుని తెగువ యీపొటివోయనుచు. 

ఖా గొమ్మభూమోశుండు గొబ్బునంగద లె 

నల్గాణ రాజులు సచ్చోటినృ పులు 

నన్నలుదమ్ములు నందలుగహాడి 

సూర్యవంశమువారు సౌంఫువోంజనిర. 

~ 
అ ల ద రా 

పలునాటి వీరచరిత్స. 

వారికివీరికి వరమంత్రియైన 

నీలవర్లుండును నియత చిక్తుండు 130 

(బహ్మన్నగదలెను బాయని వేడ). 

బట్టిరిగొడుగులు పాలకి సె త్తి 

సూ ర్యాతపంబు నెసోయక నియట్లు 

' పొలకీలసళిండు పాళ్ళ వ్రంబులందు 

నందంబు గాంబటి రరెెలవోభు 
ey య 

వింణామేంబులు వెలయ గానిమిలి 

. కుంచెలవారును గహాడివీవంగ 

నాయు(డురాదాలు నయ ముగో జన 

. ముందు + డమాయీలు ముోడసంఖుంబు 

బూరలు భేరీలు పోంటుధాచలును 

టా టాం త. హాటా 

140 

గాపహాళల్ వంకిణి కాలికొముులును 

శంఖ సమ్మూష్టాంబు సన్నాయినోళ్ళు 

టా ముఖవీ కాపితలి 

సరగలుత ప్పెట గ్ నయ మైకడోళ్ళు 

తమ్ముటమ్ములు నెంచ€ దగొవీగణములు 

సునమైనరుంజలు ర గనకత వ్పెటలు 
చేగంటలును మలి చిబుగంట చయ ము 

గునమైన్నమోంత చే గగనంబు” ప్ప. 

గుంధిణివణంకం౦గం గులగియ లెల్ల 6 

న 
న. 

* ఇతండగ) (క్రీ! శ్ర 1188 వ సంవత్సరమునందు క ల్యాణమును పొలిందుచున్న నా 

లుగవ సోమేశ్వరుని కొమారుండు, ఇశినికుమూరు( డలరాజాు. కొమ్మ రాజును 

అల”ాజును పలునాటిలోం జనిపోయినందున కల్యాణము నేలు 

శము వీరితో నశించెను, 

+ చర్మవాద్యవి శేషము, 

పశ్చిమచళుక్యవం 

రీ బంగారుత స్పెటలు కావు త ప్పెటఏి శేవము. 



బాలచం ద యు ద్ధ ము. ర్ 

(బతి మోంతలీయంగ భావముప్పొంగ 150 | (మము(జూ కు నాయుండామాలావుకొలంది 

నావాలనారును నాకౌమువారు మము(జూడు[బహ్మన్న మా? "ర్యపటిమ 

కొండ్లనిందులవారు గోవిందువారు 

ముత సానివాగును ముయూ్య్యూరువారు 

సించుళరంబులమోద. జెన్ను గాదుమికి 

సలం సలంబులు (కుంగంజీసెదము 

న ర్మ్మాలవారుకు నాయునివారు క 0X ౦బులC( గూలధో చెదము 

ెండిచుక్కుల పాలపర్థివాగలును గండగేరుం డాల ఖండింతు మలుక 

బలుమూరి వారును చా ళేమువాతు వాయువ్రు(బోనీక వడినాప౫లము 180 

జాత వేదునింబట్టి చమిరి చేసెదము ద ద... ద. ద ద. నా దద ద దస నానన ల మజ 

రేవనూళ్ళులవార కేచగ్గవారు 

నట్లూరి ముట్లూర యాఖ్యలవారు 

చెన్రులవారునుముటీ చిల్లరవారు 

గురియెననాయకుల్ గూడియే లేగ 160 

గండువా రేగురు గదిసీన వేడ్క. 

ఎనిరిబిరుదులనో సాహ పమడం 

3 వసమ్న్ముదము (జొచ్చి కలగజే సెదము 

కుంఫినిం గాళ్ళతో* (గంగ (దన్నెదము 

' కలగిరులె నను గాట్టి వే సెదము 

గరిజాలనే లకు కువలయేశ్వరుని. 

3 చలవే | 

నెౌప ప్ప గానిందరు నుల వె నబండ్లు గ లపగ్నక్ పర్ట్ (కొవ్వణంగించి 

ఫఘాోటకంబులు మేటి వంజరాళ్టకైం 

ను త్నావామున పహుటాభుటినడువంగ 

చలమునపిడువక చంప6ంగాగలము ౫ 

అని చెక్కు. పంతే బు లాగుచునడువ( 

మ అ ద దం క ద 
భట్టువాగలుమించి బహువిధంబులను : జూచినవారలు చోద్యంబు. గాలం 

బిరుదుపద్యంబులు సెళ్ళుగాంజెదువ బటుమ్నిక్రమాయ్యులు ప పలు నోజీకీ” 190 

నుదండ రీ మాన్తీలు నెనగనిర్యంక' వరులంచుంవొగడు దు వ ర్లించిపలుక 
యి | లు ళం 

థె గివఖడ్డముణ్ పట్టుకి రాల 
శీలమ్మతనయుని సింహపిిక ముండు 170 కసిరి భ్రూ సలి కదలి రా వేళ. 

. మలి దేవభూపతి, మంత్రి బ్రహ్మన్న 

క గమర్థికనుకుల కన్న మనడి చె మలిదేనరాజు, (బహ్మానాయుండు 

సకలవీర చఛయంబు సంతతో త్సావా (తీవురాంతక ము చేరుట, 

పౌెరుషంబులుమోగ + (బహాకిట్లనియె. « (తిపురాంతక ము నకుం దిన్న (గావచ్చి 

కాజా అలు ఎను _ ణా పమ... అననని =వవానని న. అచల ల మాకు లోతన దవ వబాకానానాడానాలననాలదునా లనా జండు ాజాదనా జలజలా. 
అలలతో యా మకాము. ముల జమాతా ద. చకార న సాం 

థి శ్ర త్రుని ద్యావిశారదులు. 

(1 (బహ్మనాయు(డు, 

41 శ్రీనై లమునకంబోవు (తోవలోనున్న ది. 



6 పలునాటి విరచరితి, 

మహితచారితుండా మలిదేవనృపతి 

రాజులుమ౦ంత్రులు గసీకులుదొరలు 

పొటించిసుంకర వారినోంగాడ 

నా వేళ నీశ్వరు నతిభ క్తిజూచి 

సా ప్రాంగదండముల్ సయ్యా నంేన 

హా _స్టముల్ ముకులించి యనియే(బహాన్న 

గౌరీమనోహూర ౫౦గో త్రమాంగ 

నాగక ౦కణశళివ నందివాహానుండ 

కాంచనగిరిచాప కంధిశూశీగ 

గరుడాసనాంబక కెలాసవాస 

ఘునగజాసుంభంగ కామభసా ఇంగ 

లాలిత శీక ౦శ లయకాలక గ్ల 

సకలభూ తేళ్వర శరభావతాగ 

ఫాలాకుభూ లేశ పర మేశయిఫుడు 

విన్నవిం చెద నేను వినుముసత్కారుణ 
క 1 

* శివఫురిలోనుండీి చర్చినయట్రి 10 

భూతరా ట్రసంభంబు ఫొందు గానుంచి 

మితీకేసీచనిలిమి మోనగరంబు 

మృతివచ్చె నేంటికి మికృప చేత 

గార్య మా బేర్పంగం గ ర్లలేమోర 

లనుచు. బాధణానంజే సీ యచ్చటనున్న 

కంబము(గనులణాని కడుభ క్తి మొక్కి. 

వమన దా. ద ద చానా ల ద దంల. 

* శివప్రరియనునది శివసింగ రాజుయొక్క పట్టణము, 

యినుము పి త్తళి కంచు శ్వీంవు తా మముల( 

బంచలోేపహాంబుల. (బగలినదాన 

నాలుగుము ఖముల నళ మొస్పమణియు 

“నెనిమిదిముఖముల నెన్ని కై నాన 20 

' ముగురుమూ గ్రూలుొక్కు_ ముఖమందునిలిచి 

యొక టనిద్ధులుమటి సొక్కు-టమునులు 

గంగ యుదుగయు కాలె గవుండు 

నిలిచిభూచేవియు నీాచాననముల 

గంధగ్వపతు లతో, -గాచుమనుందు 

జ్ స్ట 
రను దురం నః శనీ యా (బహ్మశలి కె 

సునకాగ న్రమాపూ4 కలను5ేసలను 

నలగామనాజుతో నయము గా(బో'తి 

మడియంగవచ్చిరి మన్ని నాయకు 

Ws నీవు 

సాశీ వె యుండ జే సగ(భ్ధగా? చే 

భు క్ర్ని చ్చెదనీస భూ వేశు(జెయింు 

80 

చాహం౦ంబుందీర్నుకో తను దము క యమున 

నిప్పుణాహాగంబ యిదిగొకొెనుుంచు 

గంబము నకునిట్లు గట్టి గాంబెప్పి 

-పెక్క్యు-విధంబులంభిండివంటలును 

బగమాన్న మునుమంచి పప్పుఖాగలును 

చానకంబులుజున్ను పచ్చళ్ళు నెయ్యి 

ప ర 

క ల్యాణపట్టణ రాజయిన వీర 
౬ 

సోము డీపట్టణముమిద దండె ల్రినఫుడు (బహ్మనాయు(డు వీరసోమునికి సహా 

యము గాంబోయి శివపురి ధ్యంసముగావించి యచ్చటనున్న శక్తులందెచ్చి (త్రిపు 

శాంతకములో ని'ల్చెను, 



బాలచందోయుద్ధ ము. 7 

ఖండళగ_రతియ్య కందగడ్డలును కట్టనికలుకోట కరినందిరంకె 

ద. ము అనాలా నానలనానలకాలనా. 

గాని తెచ్చికంభ ము కొండల రీతి 40 , అకలంకగ్నాతుండ అంబుధిశయన 

కిన్తూరికిర్పూగ కాకీ సహిత బిరుదుగరుత్మంత భీమునిగజమ 

పరిమళ గంధంబు బాగుగానలంది గోవధలా నాచల గోపొలచేవ 

మైసాతీ సౌం(బాణి మంచిగ లము కరినందిబసవన్న కంచివరదుండ 

నోడుత లెస్సగా ధూపమర్చించి చనెలబాలచందుండ నీలవర్లుండ 

సునమెనపోతు తో గావు జొ క్లించి డల్లులదద౯ జ జయకం౦౪నాద 

యాళోగమంతట నర్చించిపిడప( వె కంఠవాసుండ వాసు దేవయ్య 

* గెి౦ంబముంచినయట్రి సనమైనశక ట పుట్టలభూపతి సుం జెల్టు పెద్ద 

ని దయంబుంద"లింప నిలిచిబ్రహ్మాన్న ఇం(దునివ్య జమ యిష్పగిరీళ 70 

శక టచ్మక్రంబులు సమ్ముతిగావ నోంగు శె గచమూతి౯ గోవింద రాజ 

నాయకావళినెల్ల నయమునోంశిలిని 0 వెంచులొోో బయ్య న్న మల్టయ్య 

విత” ఇదతురుండై సిడియంబులిచ్చి కంచియేకాంబగ కాళికానాఫ 

యెనయం౦ం౫మననీట ఇషం టీం మసురా ఫుకిప్రియా మానంది నాథ 

గనుంగొని తప్పించి కాండ్ల కు టి కాము6డాసోము(డా కాయజవరుండ 

సయ్యనబండ్ల ను సాగింపుమనియె, రాము(6జాఖీము.శా అంకెలుసలుపు 

నాయకులు శకట-బులకు. మిటువ లెంబిలిచిన చేప్రమిటంగ 

బూూన్సుట-కై యెద్దులనుం బరు వచ్చినయస్టుల వరసనోయిాచి 

"సకునం విలుచుట, వన్నె లుచిన్నెలు వడింజెప్పికొనుచు 

అనివీడుకొలిపవిన నంతంతవారు “నెగ్తురుకొమ్తుల "నే పైనవాని 80 

“శీరుపేరునవాని విలచిరీరిలి ౫ణుసప్రునోశలుగ ల క రినొట్లి వాని 

నందెలబసవన్న యాది నాగుండ నచ్చంగాంగరివ న్నె లమరినవాని 

నందులపిడిఘుంట నాగవాసయ్య మూపుగరంబులతోడ మొనసీనవాని 

నోవులవిటకాండ నోంగుబయ్యన్న నుదుట6జుక్కాలుగల నును వెనవానిం 

వంటరిపలిజంకు వగ పెరుమాళ్ళు 60 దెల్లనివ న్నె ల దెలివై నవాని, 

స్ - నా న. 
_ ro అ ప వా ఈలా యు 

౫ (తీపుర'ంతకమునుండి కంబమును దగలించుచు న్నారు, 



ని పలునాటణి వీర చరి తు, 

బచ్చనివ న్నెల( (బబలినవాని 

నిటువంటియెద్దుల "నెంతయా నేర్చి 

గంటలునజ్జలు గణగణ మోయ 

(గక్కు-నయెద్దుల( గాండ్ల గట్టించి 

“'మో(కులంయంధించి ముందుగానపుడు 90 

పంచవ న్ని లకూండు 2యారందివచి 

కంబము6దర్శి౦ చెం గమలనా భుండు. 

¥ మ్యర్రిచేములం దాటి మండఅేశుండు 

ఘూర్షిల్లురవముతో క గుమ్ముడంపాడ. 

చేరియచ్చటనిల్వ జి త్తంబుపిడిచి 

+ ౫రికపాటికివచ్చి కాలూనక చటం 

4 గంకణంబిలప ల్లె కాడ 'నాఘునులు 

కంకణంబులుగ ట్రి కదలిరా వేళ. 

బట్టభ[ ధులు * వైండిపొటికివచ్చి 

పరంగవీరులకె ల్ల బై నంబుజెప్పీ 100 

'మిఆఅసీనమన్నీలు "సేటినాయకులు 

(పభువులుదొరలును బంభువ గంబు 

వీరవర్యులుగా ప్ప విద్యలవారు 

మికి్య-లిబిరుదులు మెజయు సాహూ సులు 

కవులును జెట్టీలు కలసీయందంద 

పవినుకొండతాలూ కాలోనున్న ది, 3 

, సాం ద మె-ిళటు జగ ను లల నె 
(౯ 6... ౧౧) ౧౧ oo 

మలి దేనరాజాదులు (తివురాం 

తక మునుండి మళ్ళ వాగు 

జేరుట, 

న మేళ్ళవాంగునని ల్బె మించినదండు, 

ఆందరుఖా లెన లమరం౫గ నె లి 
' య౧ ఇటీ 

యుండిరినాయకో లు క్రలపడక,, 

_ అంతలోేదినకరు( డస్తా(దికరి ౫ 

110౧ 

ల్లి రి శి విలసీ'ల్లెజాూక్క_లు వినువీధియందు 

. గుమిగూడిపములు గూళ్ళలోంజేళి 

' గూబకదుఫుమించి కూయంగసాగె6 

జక వాక ౦బుల సంతసంబడా 

' ఘనదకోరంబులు కౌతుకంటంటెం 

సి కుందుచు వంగి టె 

' వికసీంచెగుముదముల్ విచ్చలనిడిని 

' జారకామిను లెల్ల సంతోషమునను 

మగలనిద్దుర బుచ్చి వమునసులు బెదర 

"శెరలివిటు లయగూాడి గృహములు వెడలి 120 

మిం-విసాహూసమున మేరగలుమోలి 

బో డికోడండ్రును దోడినారలును 

వినుక్రొండకుం గొంచె మీ శాన్యముగ 18 మైళ్ళదూరమున నున్నది. 

ఖ్ 

+ వినుకొండకు తరముగ 19 మైళ్ళదూరముననున్న గి. 
వాలీ a 

శ 
49 “| ఇవియు వినుకొండ త'లూకాలోనున్న వి, 

ఫీ నాయకురాలిక నుమ చాటినతంస్వతి నున్నది, కాగ్యమపూాడికి 6 "మైళ్ళదూ'రము 

లో దమీణముగా నున్నది, 



(ఓ) 

గురువులుబంిగులు గు తెల౯ాటీ(గినను 

నిందింతుగనిశంక నిలుపకమదిని 

వా(గులవంతేల వనములయందు 

నిసుకదిబ్బలయందు నిగవై నపొదల 

గుం కొనక తెలు కూడి కాపాడ 

మవసులందమిమిం ద మదను. డా వేళ 

పూ చాణములువింట పూనిసంగించి 

మచ్మముణ్ నొవ్వంగ మాటికి చ్చ 180 

మంచిగంధము (యాయ మనసు తి ల్ల 

బువ్వులుముడువను బుద్ధియయు లేక 

గుననఖక్న్షుతదంత ఫఘూతలువీడి 

గతికాజితంబుల అంగులుమాని 

బంధునై పుశియందు భావంబువిడక 

కొందలు నేలను స 

నయమునో (గొందణు నా నావిధముల. 

సొలసీరి మేనులం గంపంబులలగ( 

నోకులుసావాస స్ఫూూ ర్తులనోడం 

(బాణంబులకుందెగి భార్యలమో చి 140 

(బతికివ చ్చెదమను భెవంబువదలి 

పట్రణంబులయందు బల్లెలయందు 

ధ నికులగ్భృహముల. గార్మానిదో(చి 

సారికు(దిరున ౦౫ సాగి రావేళ 

కార్యమాపూడి రి ణరంగ మును 

బరీవీఎచుటకె. [బహ్మనాయుండు 

కన్న మనీని నరరా తంబున 
థు ఈ 

లాయనోకనాముటతానారాతు ఆవాల! 

దురు, 

ఛాలచం౦ంద్యయుద్ధ ము. 

బంవీం చుట. 

నంతట బహ్మాన్న యామధ్య రాతీ 

_ కనుకులదాసుండు ఘునణాహుబలు(డు 

కన మునువాని (గకు్కు-నబిలిచి 

వెనుక టి రాజులు విక్రమన్ఫూతి౯ (6 

బోరాడిసమసీన బూడిద పెంట 

యిలభీమ మైనట్టి యెముకలపోంగు 160 

'లెసయినగనణభూమి యెన్ని క గాను 

బావనంబుగ౭జేసీ బహుకాలమందు( 

గని వెట్రియున్న ట్టి ఖున గాజవితతి 

దుగములోపలనుండి తొలణగింసవలయు 

నిగవుగాలయలనిలో నీ రాత్రి వేళ 

"నివ్వ లెవ్వరు గాచి యెట్లున్న వారొ 

యర సీగమ్మనిపంప నావీగఘును(డు 

వాసన సెల్లెన వనమాలగ దల 
€ె...- 

కగముల * గుజ్జరి కడియముల్ మెజయ 

"నేళ్రైనపిడిసుంట చనెమలిసోోలును 160 

నల్లనిదటిని నయ మొప్పంగట్టి 

యధః౯ నారీరుల్లకాదులునమగ 

ఘా“ ఫె గవగద కోగఘో సములు 

చిగుభుజంలబులుమించు చెర జేరుగుడ్లు 

ఘున మైన జేహంబు కాలి పెండెగము 

చెర వె నభీకర వేషంబుతోడం 

గద లెలన్న మనీ(డు కదనభూమికిని, 

, కాటుకకొండయె కదిసీనయట్లు 
ro వనాలాలాడాం- శరత. టో  ఆడపపతా దాలలల 

pg ష్ ళు ws Ee er Se | bp a అ * గుజ్జరిఆనునడి ఘూర్ణరశబ్దభ వము, ఘమూర్జగ చేళ ము నే యిప్పుడు గుజరాతని చెప్పు 
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గరిమతో (జంక టిగమి శ్రనయట్లు 

వారిహూ రాదులమూచి౯ యతనికింగ లి 170 

నడిక లనింజొచ్చి నలుదె సల్ జూచె 

నక్క_డకాపున్న యఖిలగక ్క-సులు 

గండ భె రవమూతి౯ ;ఏనభూతవితతి 

గుంపులె యున్నట్టి కొఅవిదయ్యములు 

నిరవుననున్న ట్టి యెలుక లసాని 

యున్న తావుకువచ్చి యొయ్యనననియె 

వింటిచేవాతఠ౯ాలు వినవిచ్మి త్రంబు 

గొ ల్లెనలచ్చట(గూదురు గాంజేసీ 

యీారు (ద్ర భూమికి నీతండవ చె 

"నేమికార్య మొకాని యమెుజుగంగ "దు 180 

మదముననున్నా (శు మముజూ చివీండు 

శతెలిసికోవ లెవీని తెబులా ల్లనిప్పు 

డనియు(౫కో పాన నార్పులునిగుడ( 

గత్తులుడిప్పుచు కదిసీకకాయుచును 

గట్టిగానిలిచిరి కన్న మమిద 

నంతటం గన్న మ యథికరోషమున. 

గాలాన్ని ర్ముదుండై క త్రీని(దిసీ 

'మెబుపు కై వడినిల్వ మెచ్చెభూాతములు 

వల్లకాటికి థా ర్య వె భవంబెసంగ 

చెవ్వండే తెంచెకో యెజటులరాదిప్పు. 190 

డీశ్మశానములోన ెసంగురుదుండ" 

(బహ్మయోవిప్పుడో పొకశాసను(డొ 

అన్ని హోత్రుడొ లేక యమభగ్మగాజొ  బెంపొంటెడుతులసి పెదవనమాల 
అలహ్రైర్భతియొ లేక యంబుధి పతీయొ 

పవను(డోధనదు(డో ఫాల నేత్రుండొ 

పలునాటి నీర చరిత). 

మునివితతికి నెల్ల ముఖ్యుండో యే మొ 

తెలియువమంచును దిన్న గాననిరి 

యివండవురాయోరి యా ఘూమింజొచ్చి 

యేమి'కార్యము కలం శీసెంచి నాడ 

. వేరాజుబంటవో 'మెలీగింపుమనినం 200 

బలి కెంగన్న మనీండు పటుళ క్తి మెజయ 

సోమవంశంబున శోభ్సిబ్లుదున్న 

చఈముగు రాజేం దున కంగన మెన 

విద్యలదేవికి విభవంబు మోట 

ముక్క_౦టివరయున ముస్సరుసుకులు 

ము కారు] మొక మానసమాపు ఫా 

అనంగ జర్మించి3 యందుళో మేటి 

పెడమలి బేవుండు పృథ్వీత లేశుం 

డా రాజుక్ష్ట ముం ౧ యాది దేవుండు 

వొర సిన రేదర్ల దొడ్డ నాయునికి 2 

బడంచతికీలనుయను పద్మ న్మేత్రకును 

గలికిృస్తుండెన కారుశ్యాయమాలీ౯ా 

పు మైన బస్మాన్న భూలోక నుందు 

, నతేనికి గాసుండ నౌదయను నేను 

మాలలక్రునుబు ట్రి మాల]నె పోక 

విషుపొదము.బటి విశ్వంబులోన. 
రాం ౬ 

చెప్పలి నా యుండు 'తెఅవయైనట్టి 

' యంబుజలోదన పెమ్ముసానికిని 

శ్రీమించుమా చెర్ల వెన్ను ని మేన 

20 

| వరము నంగన్హ ట్రి వరపుణ్యసుతుండం 

| గన్న మ నాపేరు కవములావీవినవె 



బాలచంద/యుద్ధము. 

కాముని కెడిరించి కదనంబు6గోరి 

పగరవెదం డె త్తి బవరంబునకును 

వచ్చిరిమావాను నె భివంబలగ 

భండన, కి యకిది పట్టయినచోటు 

'వెుకటి గాజులు షి క్రమన్ఫూలి= 

బోరాడిచచ్చిన ప్రకుకల3ంటు 

తొలంగించికుచి సేయ వ లెనంచుందలంచి 

కాముని బలహుల ఖ౦ండించివై చి 80 

మడియ౦౫వ చ్చిరి మన్నె నాయకులు 

పగభయంక”గ మెన భ౧డనభూమి 

నర సీగమ్మనిపం ౫ నవతాగ ఫ్రురుహు( 

దే నటిబహ్మాన్న యనుచు. బజెప్పంగ 

వినియుటజుక లసాని విస్మయంబంది 

(పళయకాలేశుండు పార్వతీ కట్లు ని 

పొద సేవకులె న (ప్రమగ లువాో 

నిఫుడిటువచ్చుట చెసల్గాసంతేసము 

మనసులో(గోరక మాకసిస్థం చో 

(బహ్మనాయు(డ వచ్చి భండవభూమిం 40 

చాదరేణ వుశేతం బావనంబొప్ప 

చెలయింపవలసిన వేళయీచెంచె 

గొడ వేగరమ తను కిన్నమా నేడే 

యనినక న్నమవిని యాళ క్లిక పుడు 

దండనమస్క్బాతుల్ తగంజేసిమగిడి 

బహ శ్రాయునింజూచి పదముల కెజు(గి 

క్రమలవ కభవిను కంటినిపింత 

కంటినెబుక సాని గ ంటిదై త్యులను 

జయమగు జీంచేయు బలజలో వనుండ 

| 
| 

! 

| 

H 

(బహ నాయుండు గారమ పూడి 

యుద్ధరి౦గ మ జెంంబోన్రట, 

అను చునచ్చట్వ్భ త్ర మళఖిలంబుంజెప్ప 50 

+ ఇక ష్ ర్ పిల బహ్మనా ముండు విగ థై గ్టమున 

ద్యాదశభూర్యలు (పబలినరీతి 

నెచ్వరి కెటీగింప శేగినా సేగ్( 

బొలు౫ "ంద నారుద భూమి శి తెంచి 

, నాలుగుక * ముల నాయు.డానిలి వ 

నాయద్రవసువుచి నాశ్చ"స్యముగను 

గహలినశల్యముల్ కణు చదతుండములు 

సౌక్కన నగ్మముల్ చుట్రలై యున్న 

శ్చేగలునగ ములు "పెంట్టలై యున్న 

యేడువూసంబుల యేముకలుపగిలి 60 

రాలిదట్రం బైన రాసులుతరుచు 

ముని(గిదు గ్రంధం బు "మొుససీన మెదడు 

గాలికించయూ లెడు సునశహోజములు 

కాలికుప్పలు బడ్డ కాయవి భూతి 

చిదిమువశవములు చెదరుకొణువులు 

నా నావిధంబుల నాట్యముల్ సలుపు 

భూతకోటులతో డం బొందుగానుం జే 

దలకాయపఫు చ్లల( దగుబంతులాడు 

శాకీనుల్ మొదలైన సకలభూతములు 

చెదగకి వాగించు గ్థేశాళ చయము 10 

పిల్లాటలా డేణు ~నుపిళాచములు 

మిఃఖగురుల్ దిక్కు ల మించి రాల్నుచును 

గామరొప్పపరుగిడు కొఅఫిదయ్యములు 

చేదమంత్రంబులు వస6ంబఠించుచును 
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(బ్రహనాయునింజూచి భయసం[భమమున 

నాశీర్వదింపుచు న ళుకుచుొలంగి 

పరుగులు పెళ్లైడు (బ్రహ రాకుసులు 
బు ఆశే 

అవ 3 నా కలంగి(బహౌన్నను( గనినంతలోోన( 

కారిరిభయమున బలుదై త్యవితతి. 

ఇటువంటిరణభూమి నెనలనీఖీంచి 

ఘన కార్యముల కెల్ల కారణంబగుచు 

80 

చెముకలసెంటయె యేవహ్యా మైయున్న 

కార్యమా పురి పుణ్య ఖనియగునట్లు( 

గావింతు దేవతల్ ౫నిసంత సీంప 

ధీరత శీవీర రిరుపతి సేయ 

వ లెనంచునూహించి వె రులపాలి 

కాలమృత్యువువంటి ఘును(డ్ను బహ్మాన్న 

భయదమై రణభూమి పదిలుండై నిలిచి 

మూండుకాలంబుల ముచ్చట లె et 
య 

చెలిసినయుజుకల తెజవనీవ్నీంచి 90 

బలు వె న నృ బ్రహ్మాండ పంజ్ఞులనెల్ల 

బుట్రింపర హీ ౦ప6 బొలియింప నేర్చు 

(బహ్మటేవునివిష్లు ఫాలలో-చనుల. 

_్రార్థించికీ ర్తించి (ప్రణుతులుచేసీ 

సారియొక్కు_ పదియైన యవ తౌగములను 

మనసునందలసోసి మానంబురో సీ 

భువనర రుణ సేయ బుద్ధిలోనిలిపి 

పర మేశ్వరునింగూర్చి పలి క బహ్మయ్య 

“ఓ-చ్యక్రధరస్వామి ఓకంజనాభ 

జలముపిబవళించు సగ్వభూలేశ 160 

(పమధావతారులు బలువీరవరులు 

— 

ద చాను త. ల ద దానాలు... దదానాాానాలనాతాదా. రాన కాలాన 

ద వా జ శా జా 

hs రశ 
ఫవార్టిల్లుధ్వను ల c గుంఫినిమోద 

పలు చా $9 వీర చరిత 

(ప్రధనవసుమతిలో. బడిలు లె నిలిచి 

. యిత్తుముపాణంబు లీయనినంచు 

వచ్చియున్నాగదె వె భవంబలో 

వీర సీంహ౦బులు వీగనాట్యంబు 

సీయుదురిపండు సిఠరబురినోడం 
ఎ థా థి 

బావనహీనమై పరంగునీభూమి 

నిరుషముగ (జేయ నిన్ను వేడెదము 
దలు 

వీచరణంబున నిటతీజనియిఃచి 

పొవనగంగయై పరణగిలోక ముల 110 

ఫఘనసశ*్ తముచే సెంద ప్రూగ్వమందు 

నా జలరూప మై యమరు మేఖాంబు 

ఆ 
వర్షి చియా భూమి వర పపిత్రంబు 

సేసిడునటు గా సెలవిముతం డి” 
య = 

అను చ్నుబహ్హన వేడ నాలించిహారి యు 

ఫణిళాయిగ్జెమె యుండి పం చెదేవేందు 

నతడు (పే శేపించ నానీలపేఫ) 

మాకాళ మెలను నలినటుండి 
య ౧౧ ల! 

-గా ణాంధ కారంబు గ కాధూ లీని 

120 

' నుబుములుపీకుగులు నసుయ్యనంబడ 

దళతళ మెటుప్రులు తరుచు గా"సిఅయ 

వడగండురాలంగ వాయువుపిసగ 
౧0౧ 

వాంగువంతలనీళ్లు వజద లె పూలు 

గుంటిమిటన రాక కుంఖినినెల 
లు య, 

ముం చెదేవతలంత మూక లె చూడ 

జలజచనాభునిపాద జనిత మైనట్రి 

గంగలోకము లె ల6 (గ్రమ్మెనోయనంగ 
య 

వకార వంబుగా "హెచ్చివర్తి ౦చె 
| అ 



బాలచంద్యుయుద్ధము, 

నప్పు డా జలమధ్య మందుండియొక్క. 180 దకీణజలనిధి దండనున్న ట్టి 

ఫునుక జలము వెన బొర్గాడికొంచు. 

బకమగ గావచి చ్చి (బహ్మన్నవద్ద 

నిల్చిహాసీంచెను నిప్యాగణముగ 

నపుడు బహ్మాయు నానక వ్వుంజూని 

తలపు శవ కీేసనిం దగువాక న్ధ్రములను 

నష్వినహేతు ను నాన్ డం జెప్ప 

వీనులనిండంగా నినణగోరినాండ 

ననిననాయునినోడ నాఫు.బవలికె 

నాప్రూగ్వమంత విన్న పము చే సెదను 

శంఖు గ కాంకీత సకలలో కేళ 140 

ఇంది రామంది ర” యినచంద్రశ బ్ర 

బలజజ జనకుండ శారశ "స 

సకల వేదమయాత శ్యామలవ్యర్థ 

సకలధగ్మంబులు సమ సెడు వేళ. 

దగినరూపము6 దాల్చి ధరర బోతు వెపుడు 

వేదశాస్త్రంబులు వినుతులు సేయ. 

జాలంగజడనిధి సంయుకు (డగును 

దను జే్యద్రసంహార తౌగ గ స్రవాహనుండ 

ఎ త్తితీయవతాగ మియుగనముందు 

శోఖిల్లునీ మేను జూదంగలాలి ౧. 

దప్ప-జూడక విను తగుమనముంచి 

జడానవుండను( గాను దయ్యము గాను 

భూరిభయంకర భూతంబుగాను 

వాసీయాయాకాళశ వాణినిగాను 

గహీమించలా (బహ్మగాతుసిలాను 

జలనిధికోటయ్రై చక్క నై యుండు 

18 

' రమఫ్రగమను పేర రాజిల్లుచున్న 

పట్రణం బే లెడు పరమధర్ముండ 

జలధిసోముండో నేను సర తిలక 160 

ద్వాపగయుగమున కౌగ్యంబుతోడ 

హుతరాష్షపాణి బలముల(గూర్సి 

భాగ టి కెదెరించి దుగ మెనరించి 

క రులుగ్యగ౦బులు కాలిమానసులు 

హతే మెైనపీమ్మట నాలంబులోన( 

బడేతినిపగనారి పంతంబు౧గలువ 

గణధూ గుడనుగాను గాజును గాని 

సగ్వయుగ జనులు సమసీనకలని 

గతిగానకీలాగు కాలంబుంబు న్ను 

చెదుగుదూచుచునుంటి మెంతయు మేము 

వీ రాగ ణ్యత చెలసిననీవ్ర 

కదసన్నిక్రము(డవై కలసికివచ్చి 

నో ధింపందిరిగి చి కూరధర్మమునం 

బగమాల్మనూ జన్మ పావనంచాయె 

వె కుంఠపట్లణ చె భవం బెల్లం 

గ౦టి నాయు నిమూ రిం గన్న ౦దుచేత 

నీపొాదములధూ€ "నిజుసినక తనం 

వావనంచాయనీ ఛభండనభఖూమి, 

ఇటువంటిక ఒనిలో చేప్రనమోరు 

కదన నాట్యము సల్ప( గడుసంత సీల్లి 180 

శంక రుండిం దుండు సకలచేవతలు 

చినుగు గాందిను బెంచి యిత్తురిష్ట ములు 

నునప్నితులుగా 6 ౫ లియుగమందు 



అచ 
యి 14 

వీర పుంగవులయి వెలయం౫(౫ లరు 

పరువడింజనిన భూ పతులలోగలసీ 

దివిశేగదము మేము దేవదేవేశ 

అని 'చెస్పిటవ్మాచే నంపించికొనిరి 

కర మొప్పపం(డెండు గడియలతడవు 

కుంభవర్గ ౦బయ్యెం గుంభినియందు 

నీతి చేభూతముల్ నిల్నికొల్వంగం 

గలనికింగత౯ణయై భునయెనళ క్రి 

గరిమ బవా శ్రిన్నను గాంచీయుని లె 

నిలిచినయనుగోొని నీలవథ్ణండు 

౪ఓవిశ్వను మయమూది౯ ఓవిళ్వకతళా 

ఓలోేకపానన యోజగద్భగణ 

యాశాంభ్థవీదేవి యోజగ నా ఖ్ 

సమరంబునకునీవు సాక్షీ వై యుండు” 
మనుచు బాధ౯ నంజేసీ యా(బ్రహ్మనీండు 

మగి డెమనో వే” మానితగతిని 

వేగు జాముక్రువచ్చి విడిదిలోనిలి చెం 200 

దెల్లవాజఅంగ నష దివిజాలుప్పాం౫~( 

జాక్క. లకాంతులు శూన్య మైయడం 76 

గలువలమ్మిత్రుని కాంతులుతే ౫ 

జీకటిగువాలలోం జేరియు దాగా 

గొడ్డగూబలుపోయి ( గొందులనణ గ 

జ్ర వాకంబులు సంతసంబంబె. 

గమలముల్ విక సీంచెం గలువలు మొగి డె( 

దమకమకార్యముల్ తగంజేసికొంచు 

మోద౦ంబునొందిరి భూజను లెల్ల 

అ వపను ననన మసం మప యడల వము అన తు అట్ట తానై సాపు అననా దు 

లునాటి వీరచరిత. 

జేనమం|త్రంబుల వినుతులు చేసీ 

యఖిలభూనుగతతి యగ్ట్య్యంబులివ్వ 

ఫూర్వపగ్వతకూట ఫూ ర్వాగమందు 

ఘనతరమాణిక్య ఖచిత సౌవర్ణ 

కుంభ ౦బువి 'లెనిల్సి గురు తేజమునను 
* 

సస న్యంబుగ మలిదేవ రాజు 
a... 

కార్యమపూడిం చేరుట. 

భానుండుదిక్కు.లం (బబ'లెనాచేళ, 

తకువాతమలి'బేవ ధర ణీశ్వరుండు 

పొలుపొంద క"ర్యమ పురిశేగందలంచి 

తానుబహ శ్రిగలసీ తగవివారించి 

ఘంమెనడేరాలు గట్రినబండ్లు 

నితరవన్దులుమో సీ యే'కెంచునట్టి 20 

యుద్దులనో ౦ కుల "నెల్లముందుగ ను 

సాగించియంతట 'సంతోషమునను 

-గాలిబలంబుల ఘునభూోటక ముల 

మదమునవిలసీల్లు మంచియేనుల 

' నాలుగుదిశలను నడువంగ౯శేసీ 

వీగ నాయకులని వెసంజాట్ట్రినడువ( 

దము డు నాయుడు తగుబంధుజనులు 

తమతమవావానో _త్హృమముల నెక్కి. 

వెంబడియే తేర విభ వంబుమోజ' 

దజుచు గారర్న ముల్ సాపించినటి 80 
థి ల 

పాలకిలో నిక్కి భట్టునులింప 

నిరువంక ౫ నరిగల ని ల్రిక్రమ శ్రింగ 
రద మ. తలా జంబి రాలా అరానానానాాానా న. 



చాలచంద్యయుద్ధము, 

టు చేత్రకుల్ బరా బరులొనరించి 

“అవధారు గా కేంద యని హోచ్చలింపం 

బూత్యాండ మలి దేవభూపతిననియె 

నె దువిధంబుల నమరు వాద్యంబు 

లాకాశమంతయు నదరెడునట్లు 

సాంద్రధ్వనుల్ హెచ్చె సంతసంబంది 

కదనరం౫ం'బై న కార్యమపూడీి 

పుణ్యభూమినింజేరి సొందుగాదండు 40 

విడిసెనువె రులు వెక్క సంబంద, 

వేదళా(స్త్రజ్ఞాలు వి పులందరును 

గే ధిఫపునానీ ర్యాడ మమగంగం జేసీ 

సగసంపుభూమి (సళ _స్థంబొనర్నం 
జెన్న శేశవ దేవు (శ్రీపొదజలము 

తివిరిప్రూజారలు దెచ్చుటంజేసి 

కులసిషతంబులనోడం దీర్గంబు 

నచ్చాట(జల్లించి యలరు లగ్నమున 

కాంఖిక స్థాపన సమ్ముతింజేసి 

ని శేపముగరలత్న నిచయంబులుంచి 

తెచ్చినకంబంబు ధీరతవోడ 

ర్0 

నడికలననునిల్పె నగ నాధవరు(డు 

రతన అటా అంతము. అట మదా దాదా తలు OU అని అంజి 

* నాగులేబు. 

రి ఈమడుంగిప్పటికిని గార న్రముపూాడివద్దగలదు, 

15 

కాశీ శ్రిరకస్లూరి కర్నూరయా క్ష 

పరిమళగంధంబు బాగుగాయబూసీి 

మెసాశీ గుగ్గులు నుహీతభూపంబు 
a ౧ 

నర్పించియటమిద నారగింపరిగ 

మృగములమాంసంబు మెచ్చుగావండి 

పంచామృతంబులు పాయ సాన్న ములు 

జీ5 నప ద్బళ్లు పీండివంటలును 

> ళ్ శ్ భూత రాట్టునక ప్ర భా జనంబిచ్చి 60 

యఖిలభూతంబుల కాచారనుగను 

సునమెనపోతులం గావు చెల్లించి 

తరువాత * స ర్పాఖ్య తటినిలోపలను 

పటు ర గంగ ధార నాం బరగినమడుంగు 

పొంతకుంజని వీర పుంగవు లెల్లం 

దమతమనామముల్ ధకలోనందణుచు 

(పఖ్యాతినాందంగ భ క్తితోనందు 

స్నానంబుజేసీ (విశాలతీరమున) 

నిలిపిరి + లింగముల్ ేమంబుగోడం 

దరువాతములి దేవ ధరణీశ్వరుండు 10 

నాయుని తోడను నదికి చే తెంచి 

కాలోచిత[క్రియల్ (క్రమము గాంజేసీ 

om అ ల దయా. 

ఇది నాగులేటిలోనిబే. దీనిలోని 

నీటినే సాధారణముగా నచ్చటిజనులు (తాగుటకుపయోగిం చెదరు. 

+ వీరునిలిపిన లింగములివియేయని కొన్ని లింగములను జనులిష్పటికి౧జూాపించుచు న్నా 

రు, 

సల్పబడును, 

ఇవి గంగభార మడంగునొ డ్డునగల గుడిలోనున్న వి. వీనికి పూజలుకూడ 



t6 పలునాటి ఏర చరిత. 

నామతీర్థంబులు నయ మొప్పందీర్చి 

పటుకుటీరము లకు బన్ను గావచ్చి 

సకలనాయకతతి సన్ని ధినుండ. 

గొలువునంగహార్చుం డెం గుధరారిరీతి 

నప్పుడు బ్రహ్మన్న యవనీశుతోడ 

నుచితవిశారంబు నొనరించిపిదప. 

జెలంగు చుసమరంబు సేయ(6గావ లెను 

దరుచై నబలమునోం దరలిరమ్మనుచు. 80 

బొలుపొందునలగాము ఛభూమాళుకడను 

నాయుండు నలగామరాజువద్దకు 

ఛట్టును రాయనారమున కై పంఫవుట 

భట్టునుపొమ్మన్న 6 బయనయమెతాను 

వాయు వేగముగల వాజి పెనెకి,_ 

బంగాపగుబ్బతో భాసిల్లుగొడుగు 

పట్టుకముందర భటుండొకండేగ 

విలసీలుజలుల వింజామరంబు 
౧ ౧౧ 

'లీవలావలనుండి యిద్దబువీవ 

* గురిజాలకీతెం-చి కువలయధో తా 

తావుకముందర( దగంబజెప్పిపం సె 

వినికామభూపతి వి ఫి వంబు మెజయ. 

గొలువుళృంగారింపం గహార్చినవారిం 

బంపీం చెవారలు పరిచాగజనుల 

రప్పించి తీర్చిరి రమణీయముగను 

గన్తూరి చేతను. గలయంగనలికి 

ము త్యాలతోడుత గుగ్గులు వెట్టి 
6 దబ 

పవనాలను శానా. 
అతల కాదా దాతా. వ బాలను నాల. అజయ. ల న యాయ న దారాలు. అలకాలదానునాభానానాతా ారాలనాదాదనా చలా. నిజా. 

కర్పూరముదకంబు కలిపిముందటను 

9 (గలయంపిచల్లి నిష్కు-ల్మష భంగి) 

(శీ రామక ధలును (శ్రీకృమ్ణుక ధలు 

పన్ను గావాసీన పటములందెచ్చి 

కట్టిరగోడలు కను పడకుండ 100 

వకా క్లికమంజీర మంజుపుంజంబు 

(వేలాడుచుండెడు వివిధవగ్న ముల 

ఫునని తానము లు క ట్రిఏమోద 

నిలువుటద్దంబులు నిలిపిరిదిశల, 

తంతుపటములు (వ్షి సగసముగ(ఒజచి) ఇ 

వన్నె లపటములు వానివెంబజచి 

| పటిచినవాని వె బంచవగ్గముల 

గత్న కంబళ ములు రంగు గాంబజచి 

కాంచననవరల్న ఖచిత మైనటి 

పీథ్ర మొక _టి(దెచ్చి వెద్దకొల్వునను 110 

నిలిపిరిదిక్కు-ల నిగ్గులు దేర. 
౧ 

వెలువు గానిటువ లె జేసినవాత౯ 

నల7'మ రాజు కొల్ఫుకాటమున 

కేనెంద్రుట. 

90 వినినంత నలగామప్పధ్వీశ్వరుండు 

సరసంఫుపన్నీట జలకంబులాడి 

ఫఘనశుచివ(స్త్రృముల్ కటియందుందాల్చి 

| చిత్రాసనంబుకైం జేరికార్చుండి 

నిలువుటద్దముజూచి “నేరుజ్రమిజ. 

దిలకంబునుదుట సుస్టీతిమాజందీర్చి 

న. 

* గురిగింజతీగాలువి స్తారము గానుండుటవలన దీనికీకేరవచ్చినదని కొందటు చెప్పుదురు 



(క) 

సంధ్యాదికృత్యముల్ సమ శ్రలిజేసి 

భుజియించితరు వాత పునుగుజన్యాజి 120 

కస్తూరిరసమును గలిపినయట్టి 
(శ్రీచందనము మేన జెలువుగాయబూసీ 

తగటుకూసంబులు భరియించితలకో 

నొకవింతయుస్టీష మొప్పుగాయట్టి 

సవగత్న మాల కంఠంబున్న నేల 

డంబు గా. గగ్గకుండలములు వెయ 

భుజకీతు కలనియెడు భూషలుదాల్సి 

మేనికిరకురమై మించుతాయెతులు 

దండచేతులళంట ధాగణచేసీ 

మురుగులుగొలుసులు ముంజేతులందు. 180 

దిరము గా వ్రేళ్ళ ముద్రిక లను. బెట్టి 

నవరత్న ఖచితంపు నడిక ట్టు దాల్చి 

గండ పెండేరంబు కాలికిం బెట్టి 

బంగారుదుప్పటి సెననుగప్పి 

పావుకోళ్ళనురెండు పదముల.దొడిగి 

క టికివారలు[మోల( గనుపించిపొగడ 

నీవలావలం జేరి "హెొచ్చరింపంగ 

వేత్రవాస్తులుగూడి విచ్చలవిడిని 

సందడిదూరమై చనునట్లుచేయ 

(రహీమించ) నంతఃఫురంబును వెడలి 140 

కొలువునశేతెంచి కుతుకంబుమోటు 

నిలి చెళ్ళంగారంబు నసర్చును గన 

నంతటకింకరు లతి వేగము నను 

ద. అం కరముల ఆారాయాామాను. 

* నాయకురాలనగా నీమెయే. 

4 సంగీతమునందు వరుసగా స 

బాల చ,0'ద్య) యుద్ధము 

= = చామన నాలా యాను తానా యనకుకవననును. నొబదాజామాపాబునాలాతనావిలయనానా మాడా. మ ద నును పవనము మారాను మాయాం వనమంతా! 
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దూలికాతల్పంబు దూర్చినయట్లి 

మొఖమాలుగుడ్డలు మునుకొని తెచ్చి 

పిచి పీఠముమోద చా? నదిండ్ల 

నుంచినయనుగొని యుర్వీకు(డై న 

కామభూమోళుండు గ ద్రైపెనుం డె 

వెనుకను నరసింగవిభుండుగూర్చుం డే 

* నాగమయొకవంక నవుతనుండె 150 

బంధుజనము చుట్టు బలిసికొల్వంగ 

వేదశాస్త్రజ్ఞాలు విద్వాంసు లెల్ల క్ట 

నాశీర్వదించుచు నాక్లీనులై రి 7 

సకలబేశాదీశ సచివపుంగవులు 

ముకుళితహాస్తు లై ముందరనుండి 

శాస్త్ర పారంగత సంస్కారయుతులు 

కవులునుభ టులును కనిపెట్టియుండి 

నలగామరాజు సభయందు విధ్యా 

వినోదములు జరుగుట 
వి౦తగాగాయకుల్ వీ కౌలబూని 

తంతులుబిగియించి తగసుచింబిట 
A) 

సరిగ మేళములై న స్వరస ప్పకంబు 160 
నారోవాణావరో హూణ భేదములను 

బహు రాగసంప్రొ ప్రీ పట్టు-గాంజేర్చి 

సంఖారిలం నాయి సరసభావముల 

మృదుతరళ బ్లాధ౯ మిళిత మైనట్లి 
ది దలు 

ఘునతరాలంకార గతిపరంపరలు 

+ మూర్భనల్ మొద లైన ముఖ్యధర్మములు 
అద డా సనమ. 

_ఫ్రస్వరములయొక్క_. ఆరోోవాణావరోవాణములు, 
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జంత్ర గాత్రంబులు జంట గావించి 

చెలగియెండిన చెట్లు చిగిరించునట్లు 

పొడిరితమతమ (పౌఢిమమో 26 

పాక కాసనుకొల్వు పగిదినున్న టి 170 

వేళ నేతెంచిరి విద్యాధికతను 

నాట్య మేళమువారు నవవిలాసముల 

వచ్చిన్నమత(మొకి సు (పక్కాశానిల్వ 

ఫఘునవై భవంబునం గామభూవిభుండు 

నవ్వుచు సెలవి చ్చె నాట్యంబు సేయ 

వరమృదంగము లెస వాయించు సుటి 

కుడి భాగమందునం గుదురుగానిలి చెం 

దాళమానజ్ఞాలు దాపటిదిశను 

నిలిచిరు త్సావాంబు "నేరుఫప్రమోజ 

ముఖవీ కొవాయిం చు ముఖ్యుడ్ కండు 180 

రాగమాలాపించు రమణులిద్దరును 

నిండు వేడుక తోడ నిలిచిరి వెనుక, 

కంజలోచనయను ఘునమైనపా(త 

మదనుపట్ల పుదంతి మంజాలవాణి 

భరతకాస్తోరిచిత బహు రాగములను 

గరిమతో నేర్చిన కంతుబాణంబు 

వచ్చియు సభవారు వ శ్రీంచిచూడ 

నిలిచిచాట్య మునకు "ేర్చరిరైమైన 

వే త్రపాణికి దగ వినయం౦బు(జూాపీ 

యతేండ్ "సంగినగజ్ఞ లతిభ కితోడం 190 

బాదములంగట్లి పంచవగ్శముల 

కాళగటిగలయటి కడుజపంబడర 
క 

* తాళ వాద్యవిశేపము. 
ము వాలా. 

పలునాటి ఏర చరిత) 

మజ్రైాలతాళాల మధ్యనిల్పుండి 

యోర చూపస్రన రాజూ నొయ్యనంజూాచి 

సమపాదయుత మెన దర వలని 

దాత్సగ్యమున చేవతలకును[ మొక్కి 

ప్రస్పాంజలియొసంగి ఫూని నాట్యంబు 

సమక ట్రినాదంబు సభ యెల్లర్యగ మ్మం 

చె కోలువిడుదలల్ ఫఘనకళాశెలి 

* శెముడికట్న ముల్ కనుపింపంజేసి 200 

వలయంగందొమ్మిది విథములయినట్టి 

భూభారినాట్యంబు పొందుగాసలిపి 

పదునాబువిధిము లై పగంగినయట్టి 

యాకాళశచారియు నమగం౦గనాడి 

యంగహారాఖ్య గలట్రినాట్యంబు 

విదితీమాతో 'మ్మిది విధములనాడి 

గలిచారి4దముల్ గనుపడునట్టు 

(భమణసంయుతదీ ప్ప పటిమమోఅంగ6 

చాణిభేదములను బా టిం-చిమూాపి 

సా నకసంచయ సంయు క్షమముర( స 

(చేరణిదేశిని _పేంఖణకుద్ద 

దండికాకుండలి తగుచాహుఇబారి 

స ప్పతెండవములు స ల్పె(జిిత్రము~ 

సభ వారలాశ్చన్య సంయుక్సు _లెరి 

తరువాతనిరు మేల దగు చెలులమర 

సంయుతాసంయుతె చలనసంకుచిత 

నా నాధ కరములు నాట్యహ _స్పములు 

శిరమునుదూపులు చెకి గాళ్తుబొమలు 
న డక మామలు... దారిన జ ద ద రాక. అయినను మతా ాలపుపయి వానను బలా నవఖుతా 
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దంచోస్ట్రకంకముణ్ తగు చుబుకంబు శ "ర్యవిక్రమక ళా సంపూ గ్ధదం[ద్ర 40 

ముఖరాగవక్వంబు మొదలు గా నెన్న 20 భాొస్క_రసమ తేజ (పాఢగుణా శ్య 

నంగం౦బులాటు నుపాం?'౦బులాటు మానదురోోధన మెలమ్మసుతుండ 

(పత్యంగసముదయం చాలునుంగూాడీ అను(గుభూప ఎ ఫ్ముత అంచిత గాత 

యొనిమిదిపదియగు "ెసంగునంగంబు వీగకామన రేంద్ర విభవే చేంద్ర 

లమగంగనఫినయం చాళ్చర్యముగను రాయబచారమునకు రాజుపంపీ*చె 

మాచెగ 1 చెన్నుని మహామంబు౭దెలు ప వచ్చిన % యల్లుని వధియించి నారు 

నాంధసంస్కృతవా?గ, యాసనిగీతముల మనసునర్యగోధించి మలి దేవ రాజు 

భావంబు లస్ప గా. (బకటంబుగే సయ తమ్ములు తొనును దసబం౦ంగుజనులు 

జూ-చిగరంభాదులు చోద్యుంబునొంది వీరచాయకతలి విఖ్యాతి మెజిసి 

శిగసులువంచియు సిస్టును జెంది ఖగ” దూ+పష ణాదులు గత్మెనచోటు 50 

గప్పుడుభూమోశళు( ఢాదరంబొప్ప 80 (శ్రీ శె లభూమిలో (శ్రేష్ట మెనట్లి 

వ(్త్ర భూపణములు వారికినిచ్చి కార్యమ పురిభూమి ఘనపుణ్య రా? 

భట్టునుగమ్మని పంపిం చెంచిదప. | బటుతగవి క్రమ (పొఢిమమీజ 

రాయభార యునకు నచ్చిన భట్టు ఛాటిమెనిల్చిరి దండుతోలహాన 

నలగామ రాజు సభయంనుం నలరాజానోడే హత మాదుష 1 
(బ వేశించుట. జలమునంగోపంబు సంవృద్ధనొ( న 

దుగగంబు వెనెక్కి, దుమికించికొనుదు వ్ వ స దంగ | 
వచ్చికొల్వును జేర వాజినిడిన మలి దెవభూపతి మన్ని ంచియి న 

భూమోశళుచెదుటను బొందు గానిలిచి | అన్నయ ఆంత నర వారలను | 

రాజాధిరాజ విరా జితకీది= భట్టుమూర్తి నలగామ sik 

రాజవేశ్యావిట (పొభవ ప్రకట రాజనీతి విశేప.౦బుల. “ఓట 

గండగగండా౦క ఫఘునదానదతుగ పదిలం (భమ్రలెకా 6౧ 

శై గ్యనిజిలాత మేరు ధరణీధ శేంద్ర యడ ౧చు నేర్పరు లవనిలో లేథా 

Sos 1 ఇదివరకు (బ్రహ్మా నాయుండు రాయబాగమునాకై blir 

బంపించినాండు, అలరాజా నలగామరాజున కల్గులడెనప్పటికి విరోధుఒకోతీయున 

గాయ భాగమునకు వచ్చి నాండుగనుక నతని జంపిరీ. 



20 

నర సీింగభూమో శు నమ్మికమిోరు 

తమ్ముడా మలి చేవధర ణీశుక డకు( 

బంఫుండియేకమై పళలనునణంచి 

పలు నాడు మొద లె న బహుభథూము లెల 
6౬... (౧ 

నెదురెవ్వరునులేక యేలుడిసుఖుత 

శృంగార యాతు సగ సీంగుభూమోళుC 

బంపించుమలిడేవ పతింగలయం౦గం 

గోరుమంచిడిగాదు భూమినెక డను 

చాడౌను దేశంబు ప~మించే నేని 10 

(జోలె సియించి సాతిషోవుదురు 

బండారము నకును బై కంబులేదు 

రాణువయందుచే హి చడియుండు. 

ల్ల గాం డెల్ల జెలంగగికోపించి 
ial ౧౧6౧ 

జ జతే కంబు లిమ్ముందుర పుడు 
మ 
పీ, ౪ మీగలు పరిహుగమాను 

న 
ఎంసి “కీయ చాలుమాలుదురు 

భక కవ్రుల్ ధీతగోడ 

పగ౭గాకప్ల న 

కటల లట మోరుపోరాడం 

టూ! జూ తిం (జులకనయాను) 

(కోరిఫ ట్య సుమో గు రైలుంగుదురు 

తెలి 

“నుటకు బు దక వెటుదురు 

ఓ౯ాలు పరికింపటేరు 

పలువ క్ల, .వ(ంచేరి పగయావనీక 

చప పసండీద చెనటివాక ముల 

i య నద్దానినోడం 
¥ 

కన 7 

దిడుజ్ణీ ల ) .బ్లును జెడును భాగ్యంబు 

ఛైడు ఇ సబును జెడును కార్యంబు 

పలునాటి వీర చరిత. 

చెడును రాజ్యంబులు చెడ్డపిము శటిను 
రతి $5 

చేళశంబు పరనృపాధీనవకాసుము 90 

పాగతం తంబు మా సెబడయగలదు 

పగత౦త్రజనముల పొలికపములు 
a) 

చెప్పంగనలఫియే శివునకునె నం 

పఘులరీతి 

(బంధించిపొములవాండు పెన్నుక్త( 
ఆ, 

బంగ ౦బువనున్న 

బదిలత 6 బెట్టిన పాములభంగి 

గంగిశెద్దులవా(శు కావరమణంచి 

ముకు దాడుపొడిచిన పో తెద్దులట్లు 

బోనులోనుంచిన ఫులులవిధంబు 

స్వాతం త్యగ హితతం బడియుండవలయు( 

బరికిం ప-గామకో వాకా-యము లను 

నెజదు ర్లావ్యా మానసమదితప్ప 

వాక్కా_యములుర0డు బంగింపలుడును 

మనసులోంమిట్రిన మం-చితలంఫు 

రా చదణమునందు నలపి కాకున్న 

జన్మఫలం బెమి చచ్చుశే మేలు, 

అవ్య కృకీట తిగ్యగ చేకహీన 

గమోానులలో నెన్ని చూమార్లు పుటి 

పడయక పడయక పడి సీనయట్టి 

దుర్గ భనరకూపు చూషితంబగును 110 

v9 వాయిటువంటి సాగత్రంత్ర్యంబు 

కటకటా పగవార్నికెననువలదు.) 

కుందబ్బంద సీ తాబ్ద కుముదా_ప్రతాగ 

హాగడిండీగనీ హార పటీర 

ఫఘనమరాళంబు*; కాంతినిమించు 



చాలచం ద్యయుద్ద ము. 

సతీ్య_తి౯ వేగమే సరవినశించు 

నపకీతికా జగ ముల నధిక మైయుండు 

నుభయవాదులంమోార లొాక్కుూకుయున్న 

సకలకాగ్యంబుల 'నమకూర్చవచ్చు. 

(బజలకుసుఖవకొను బంటలుపండు 

ధనము సంపాదింప6 దగియుండున పుడు 

సంపూ గకాము లె సకల సేవకులు 

కాపాడుదురుమిము కనివెటియుండి 

పగ రాజులను గాల బె కొనిపోయి 

యలిమిక్కు... టముగ (దవ్యాదులనెల్ల 6 

గొనవచ్చు థగ్మముల్ కూర్చంగవచ్చు 

సత్కీ_లీ౯ జగముల సాంద్ర మైనిల్బు( 

గలహించి వెనుకటి కాగవు లెల్ల 

గలి చెడిపడినట్టి కస్టముల్ విన మె 

పగ సెరిగించుట భావ్యంబు గాదు. 

ఊభ యవాదులుమోగ లొాక్కు_టికనుక 

నయ మొప్ప గెప్పితి నామాటవినుండి 

యనుచు. బెప్పిననితు లాలింపండయ్యెం 

నలగాము(ంయ భట్టుమూ క్రి చెప్పిన 

వాక్యంబుల నిరాకకించుట, 

గామభూపాలుండు కను లెజ్బచేసి 

కోసంబుమించ-గాం గాలు వెల్లజూచి 

వింటి ేేసభవారు వీరలతలంపు 

రాణువతో మును రణభూమినిలి-చి 

తము నంపమటన్న ధర ్మమాతమకో 

విన్న వారె ల్లను 'వెజగందగలరు 

మగతనంబునయిట్టి మగకాశంగటి 140 

—-—— 

21 

మగటిమివిడనాడి మానంబువిడిచి 

వారున్న తావుకు వచ్చుటతగ వె 

భటవృ లివాండవై పల్కి_తివిట్లు 

వూర్వ కార్యంబుల సుట్టువుమఅచి 

120 యీరీతింబల్కి_తి వేమందునిన్ను 

, ననరాదువినగహడ దామాటలి పుడు 

తమభూమినిచ్చిన దకిఇ_0౦చికొనంగ 

శక్తిగల్లినంజాలు సదయు.(దీనగు-చు 

నిచ్చితిదమభూమి యేలికొనంగ 

నను దువింతగ(బల్క_ నామాటలకును 150 

, భావంబు తెలియక పటురోషమంది 

180 ' 

నవ్వుచుడ్యరి నాయకురాలు 

నాయకురా లేకాంతంబున నలగా 

మునకు సంధివిముఖంబు లె న 

మాటలు చెప్పుట, 

చెవ్వరువినకుండ నకాంతమునను 

క... 

బల్కె_యగామునితోడం (బౌధిమమెఅజయ 

విను నరనాయక విన్నవిం చెదను 

ఇశాలగాజులుతాను (బ్రహ్మ నాయకుండు 

కలిగి సబలముతోం గార్యమపూడి 

కలనుర(బ వేళించి కదనంబు.జేయ. 

గని పెట్టియున్నా ణు (గక్కు-నమిము్మ 

రమ్మ్మనిపెలిచిన రామనరాదు 160 

కలిగినబలిమియు.( ౫ లిమియువిడిచి 

మగటిమివిడ నాడి మానంబుదూలి 

పంచిభూమినొ'ససంగం బంతంబు గాదు 

క య్యంబు సేయుట భునవిచారంబు, 



92 పలునాటివ్రచరిత. 

ఇద్దటు రాజు లె యేర్పడిశేని 

నవనిలోపలనాజ్ఞ క మరిక యా నె 

సీరిపొత్తు సేయుట చెల్లునుగాని 

యాజ్ఞ పొ లిచ్చుట యదినీతిగాదు 

చర్చించిచూచిన జ్ఞాతియుండంగ 

నన్ని తో యనియీమి యన్న వాక్యంబు 170 

విన వె పెద్దలు సెప్పం బృధ్వీత లేంద్ర 

పగరకుంజో టివ్వం బాదికొనెదరు 

తఠరువాతంబెరుకంగ ధరనసాధ్యుంబు 

పొండవులకుభూమి పాలిచ్చిపిదపం 

గౌరవులేమెరి కారమర జ 

నీవెజుంగనినీతి యు... 

యనవినిభూమిళుం డాత్మలాోంటెలిసి 

నలగాముండు భ ట్టుతో మలి చేవ 

'రాజాబలంబు( దృణీక రించుట. 

భ్ ట్రునుంగోపించి పలికెచా వేళ 

నలరాజాచావున కా(గహామంది 

పగతీర్పందమశకెంత బలమదిగ ద్ద 

నాతోడంబోరాడ నరు లెంతవారు 

180 

సేనాధిపతిలేండు సేనలు లేవు 

బలువై సకూలాల బండ్లును'లేవు 

కరితురగంబులు కాలిమానసులు 

నతడు రతా తాతా. లం ల న న ద న టాం. 

లెకి,. ంపా నేమి లేవువారలకు 

నేశాబుంగనిబల మెప్పుడువచ్చె 

గూడిగుంచెయున్న గున్న యా చింత 

చెట్లు క్రిందికి లేదు శివికమంత యును 

వవాశంశవరివముడి మూాలకులేదు. 

ఏమివిచారించి యిటువచ్చి నావు 190 

బవరంబొనర్శి న బటిబంధించి 

గణబలి పెట్టింతు గణభూమియందు( 

(బాణముల్ వలసీన చాలౌాజాలను 

దిన్న గాదోడొ_ని తిరిగిపొమ్మంచు 

బవటబు. గారలు (బవ్మానాయానికి 

ననినంగోపంబుతో నాభట్టువలికె 

భటుమూ గి నలగాముని. దూల 
౬ pan - ) 

a వ్ నాడి (బహ్మనాయుని (పతాపా 

నుల జేరొ-నుట, 

ను త్రలమేటికి నుర్వశ నీకు 

గాకిబలమువ లె (గమ్మియున్న టి 

బలముంజూచుకగగ్వ పడ నేలనయ్య 

సంధి శే తెంచిన జామాతే(బటి 200 

చంపినవారలు జగతిలోలయలనర్మ 

శ యాండుబిడ్డనుంజంపి యల్లుని(జంపి 

వీంసకురోయని హీనవ ర్రనుండ 
న దాతు వాత లా. a య. అలదనననపనునామ తా 

శః ఆండుబిడ్డ్ణయన గా నిచట నలగానురాడాకూరురు. ఈమెపపేరు రత్నాల చేగమ శ 

ఈమెను నలంజూనకిచ్చి సెండ్లిచేసిరి, అరిరాజా నాయ కురాలిక్షటచే( జంపబడీ 

నప్పుడు భ ర్రయైన ఆలరాజూతోం బేరమ్మ సహగమనముచేసెను. 
నలగామశాజుయొక్క_ అల్లుడు కూతురు నొక్క_ సారియే చనిపోయిరి 

ఈవిధమున 

కనుక నే 

6యాండుబిడ్డనుంజంపి యిల్లునింజంపీ యని చెప్పినాడు, 



భాలచందో యుద్ధము. 

ఎటుగవావీరుల "నెలుగవాబవ్మాం 

బగచారిగుం జెలు (బదలు సేయు 
౮0 

పటుతరవిక్రమ (పౌఢిసంయుతుండు 

పగరాజులబొజు౦గు (బహ బ్రన్న లో ల్సి 

నపదిక్కు_లరాజు * లారణగండ్ల 
లు గః 

శీతెంచిరణమున చెదిరిన వేళ 

గుందగంబులమిద.6 గొదుమసింహాంబు చ్చీ 

దుమికినరీ తిని దోగ్బలంబొప్ప( 

గినిసివారలని కం గలిచియాలమున 

మెప్పించిదివిజుల మేటివ్యజంబు 

'సమమైనకుంతంబు. జక _గాంగగొనియె 

నప్పనంబులునొ నె నవనీశులాద్ర 

నాది నారయణ నవతౌగమూూ రి 

కృష్ణ నీదెడు వేళ గర గాహంబు 

చంపవచ్చినంజూచి జంకింత లేక 

ఖండించివై చిన భునకూరు(డత(డు 

చుట్టునిప్పులయేరు శోఖిల్లుచున్న 20 

"నే టైనశివపురి నీరుగాం జేసీ 

భూత రెట్ల ృంభంబు. బుచ్చికొన్న టి 

కూరుండుథరుండు సుమహితుండెన్న 6 

జెడనాడవారలం జెల్లు'నానీకు 

లతుకొక్క_ండుసరి లావునయ౦దు. 

బదికోట్లనెననుం బవరంబునందు. 

తననడుము Ce అలు త మము. ను. ఆము ము అన అననన. ఆనా న. mais 

| 

' 
శ 

| 

ఫ్ర 

దెగ వేసిపుత్తురు ధీరతతోడ 

నుగకో పాఢ్యులు నురుణాహుబలులు 

నసహాయకూరులు నబువ బేగురును 

భండనవిజయుల బటుపరాక్రములం 80 

గన్ను లమద మెక్కి గర్వించిపొంగి 

కానక నిందింప6 గలుగు నాఘనత 

చిరినక్క-కొమ్మ్మసై6 జీదర నేం 

వృకుంబునెగంతు చేసినయట్లు 

బలములు~లవని పటుగ ర్వ మేల 

' యదురునీబలముల "నెన్న నేమిటికి 

' సనేనుంగల్ సీంగము "నెదిరింపలగలవె 

సు. వత 

మనలా ఎత. 

కార్చిచ్చు భంగినిం గనలికోపించి 

యున్నా రురణమున కుత్సహించు చును 

వెడలుండుకలనికి వెడలకుండినను 

నడుతురుకోటకు నాయకులె ల్ల 

40 

గరులుసర స్పును6 గలంచినయట్లు 

గురజాలపురమును. గోటతో ౮హాఢడం 

బెరికినె తురు (కంగు వేలులతో డ 

నిన్ను నీతీమ్ముని నీకై నవారి 

నీమం[త్రినాగమ న్నీ కూర్మిహితుల 

శిక్సీంపుదురురాజ సిద్ధమామాట 

అనిన నారణభ్ ట్టు నందరుచూచి 

కోరమిో 'సలుదువ్వి కోపించిర పుడు 

ర న వవాయాలననమమూను వలా వాన. 

* ధరణికోటరాజైన యు త్త రేశ్వరునికి ననుగురాజునకు నిచ్చట గొప్ప యుద్ధము 

జరిగినది (బహ్మానాయుండ్కు ఊ త్రశేశ్వరుని నతనికి సహాయము గావచ్చిన రాజు 

లను. బూ ర్హిగనోడిం చను, ఇది స తెనపల్లి తాలూకాలోనున్న యమ రావతికి స 

మో మున నుండియు ౦డవచ్చును, 



ర్ట పలుసాటి వీర చరిత. 

నాయకు రాలు భబ్బుతోం భీకర 

వాక్యంబులం బల్కు-ట. 

మంత్రియానాగమ శ్ర మండుచుంబలిక 50 

భటవృ తివాండ.వై పలి%_తివిట్లు 

కామభూపతిపాద కమలంబులాన 

కరిచేత(ద్రొక్కి-౦తు గట్టిగానిన్ను 

భట్టువాండవు గాన (బతుకనిచ్చితిని 

డై వంబునీపొల దయచేసినాండు 

వీరులుఘునులని వెబిపింపరాకో 

సమరంబులోవారు సమయంగ(౫లరు 

మళకాళి తేనెలో మడిసినరీది 

మిడుతలుచిచ్చులో మిడిసీ పజ్ఞట్లు 

మా చేతజచ్చును మన్నీ లబలము 60 

లన్న దము)లమేర లడర్గాసిదంబు 

Bes వడితోడంబోకి 

గుణుతు-గాశిరములు కుప్పలుచేసీ 

మ త్తకరులచేత మట్టించివిడుతు 

బై నమైదండె ద్ధీవత్తుము మేము 

పొజక నిలుమని వా(కుచ్చుపొను శ్ర 

టంచుగట్న ములిచ్చి యతనినినం పె 

ననిచినంబురికేగన నప్పు డెకదలి 

భట్ట: కార్యనుపూడికిం దిరిగిపోయి 
గురిజాలలోజరిగినవృ తాంతము 

రాజునకు దెల్పుట. 

'కార్యమపూడికి (గ్రక్కు- నవచ్చి 

మలిదేవుంబాడగని మన్న నవడసి 70 

కాము6(డాడినయట్టి కఠినవాక్యములు 

త 

వీఠులునాయు(డు వినుచుండగాను 

విన్న వించినరోష వివశులై వారు 

కార్చిచ్చు భ ౦గినిం గనలికోపించి 

గొబ్బుననీ వేళ గురిజూలశేగి 

కోటల్వాల'కెకి కూల ద్రే సెదము 

పట్రణంబంతయు బాడుచెసెదము 

నావుండునాయకు డప్పుడిట్లనియె 

దండె తీివచ్చెడు ధర ణీశువిడిచి 

త~దుకోటకు నే ధర్మంబు గాదు 80 

వీరధర్మముదప్పి వెనంగుటయేల 

అనిబుద్ధి గాం జెప్ప నట్లుండిరంత 

గురిజాలలోపలం గుంఫినీశుండు 

భట్టు కా ర్యమపూడికింబోయిన 

త ర్వాత గురిజాలలో జరిగిన 

వృతౌంతము. 

నలగామభుూ పతి నాగమంభిలిచి 

మనవద్దబంట్లును మ న్నె వాగలును 

బజ్ఞులనన్న ంబు భకీంచువారు 

రొక్కు_జీతంబుల రూఢులౌ వారు 

శే త్రముల్' జేసుక జీవించువారు 

పల్లెలుబుచ్చుక (బతిశెడువారు 

"నెలనోలు. ప్రజలకు "నెల్లరకి ప్లు 90 

ఎనిన మైగమ్మని పరల జెప్పింపు 

కరితురగంబుల6. గదలింపువునుము 

బలువై సకూలాల బండ్లందర్శింపు 

సాగింపునీవుండి జూగు సేయకుము 

నావుడుమంత్రియా నాగమ్మవలి'కె 



(4) 

నలగావు రాజుతో నాయకురాలు 

మవిబేన రాజుయొక్క. బలముం 

గూర్చి నిరసన వాక్యంబు లాడుట 

వినుము చె న్పెదనీకు వీరకామేంద 

పి మైన్యమునకు ఫీచిలనేల 

అటువడేగురికాని యగికులు లేరు 

బలములగప్పించి పన్ని పోరాడ 

చారికి బల మేది (పారంభమందు 

గుంపు గాన్టల్లర్ట 6 గార్చుక వచ్చి 

బాలులంగొనివచ్చి (బహ్మనాయకుండు 

భూమి౯గా నెద వంచు( బూనియు న్నా (డు 

నీబలి కలు లు నీకనోచగము 

డేవేందుడునునిన్ను ధిక్కరించు-నెకొ 

వారిబింక ములకు వంగ నేల 

నీవు రాంబని లేదు నృ పకుల శేష 

నన్ను బలమునంపు నాయుని” లిచి 

మన్నీ లవీరుల మగ టిమి(చూల్సి 

మేదినీభి గను మేడప పురికి 

వట్రి చేతు లతో డం బంపంగ(జూతు 

110 

ననిననాగమతోడ చనారాజువలికె. 

గాడుకుచావునక యి కొమ్ముభూవిభుండు 

నలగాముండు నాయరకు గా లుతో 

రాచ కార్యం బులం చెప్పుట. 

బహు ఖేదయుకు డై పగతీర్చికొనం 

బాలరాజులుతౌను. బటిమతోవచ్చి 

యున్నా (డుకలహీంస నుగ తేజమున 

నాకులక్ఫ్యుము లేదు నా౫ మనినుము 

బాలచంద్భయుద్ధము. 

ఎ దనాునాటనానోరుండులాననలాలనాునాను అలి 

లీక 

నీతిశాన్ర్రంబుల నిగయరీతి 

పగవాగలంతులని భావింపరాదు 

120 కొం చెప్రుఫణియైనం నొ ఖ్రడుకొఅకు 

సునయెనదండ మె కావ లెంగాని 

కూడదు"పన్న ని కోలలంగొట్టం 

శెనాతమకానం దజణుముకవచ్చు 

హెమ నబలముతో సృంటనీతి 

మరణ మైనంజాలు మంచిదియంచు. 

దగందెంపొనర్తురు దారి ద్వయుతులు 

-వేగగ పడ సేల వెలందిరోమనకు 

ధనధాన్యబలములు తళ్కు_వలేవు 

పట్ల(జూలవునిండి ఇ ౦డారములును 

దణుంగవు గాదెలు ధాన్యంబు హెచ్చి 180 

తండినాంటిబలంబు తక్కువ లేదు 

మానాండుగలయది మంచిబలంబు 

బంగుమి[త్రులునాల పట్టు గాంగలుగ 

నఖిలభూపతులు నా యాస చేపట్టి 

పనులనొనర్హురు భ_క్తితోనిప్పు 

డిటువ లెమనలావు హాచ్చియుండంగ 

మలి దేవు కార్యంబు మనమునశాదు 

కాగ్యుస్వతం(త్రైత గలదెయాతనికి 

భఛంజారమాకొడ్డి పగయధికంబు 

(ప్రస్తుతి సేనశే (ద్రవ్యంబు లేదు 140 

బలములంగూర్చిన భ రుణ మేడ 

యివి లేకుండిన నెవరువ శ్నౌదరు 

వచ్చినవారలు వక్యులవుదుర 

యొక నిలమిం చెనా యోర్యరుబంట్లు 

దొగబంటుమేరలు తొలంగుచునుండు. 



ల్రేగ్ర 

గార్యముల్ చెడిపోవు. గలిమి లేకున్న 6 

(బతిమల నాడంగం బట్టినయట్లు 

నాటక విధమున నా యుండు చేసెం 

గదనరంగంబున6 గాన నాను 

మన్నీ లువీరులు మనళ క్తియెజుంగ 150 

వేగమెచనిదండు విరియింపవలయు( 

జుట్టుక వారల కసూలాలంబొడిచి 

తురగరిం ఖల చేత. (దొకిఇ-౦చుదనుక 

నిటయ(గ న్ను ఒనిండ నిద్దురవట్ర 

దనియిట్లువలికిన నా రాజునోడ 

నాగమపల్క్మె_ను నయయు క్షి మెజయ 

మనక ప్పనము పెట్టు మన్నెవార లకు 

బంపీంచి లేఖలు బలముల(గూర్చి 

పగతులశిరముల బల్మినింగాట్టి 

రాలుబజచినట్లు రణాము నంబలచి 

భదగజంబుల బంతిగాలట్రి 

మట్టింపవ లెనన్న మెలమ్మనూను. 

డట్టు లేయని చెప్పి యంగీకరించి 

నకు సహాయమురమ్మని నలగా 

ముండు నానాచేశ రాజులకు 

దతనాలతాటలు తోడా! 

పలునాటణి విరచరిత 

లేఖల బంవుట, 

(వాయించెలేఖలు వసుడేశత లికి 

6 బహ్మనాయునివద్ద బలు వై నకుంత 

మున్న గియనిభీతీ నుర్వీశు లెల్ల 

నప్పనాలిచ్చినా రడిగినయట్టు 

'లేనునుమోరలు నేక మెయిపుడు 

పటువిక్ర మన్ఫూ క్తి (పక టంబుగాను 

(బవా శ్రనాయునిగ గ్య పటిమదూలించి 10 

మనసుభోనగమరల్ మానియుమునము 

పోగాడిళ్ళతుల బారిగొనియెదము 

(శ్రీగిరీశునియాన చెన్ను నియాన౫ 

అనిబాసష్మత్రిక లపుడు(వ్రాయించి 

మామగుండముకోట మను జేశునకును 

* ధరణికోట పురికి దత ండైనట్టి 

ఫీమదేవుండను పృదధ్వీశుసకును 

నోలంకిభి రకు ఘూర్జరపతికి 

నుగగ సేనుండను నుర్వీశ్వరు నకు 

నసేశుమాయడెము లేలు నెబుకు కామునిః (180 

బాొన్నాళ్ళభూపని + పొదిలెరాజాలకుC 

భార. టు దాట. అట ద త 

* గుంటూరునకు 20 మెళ్ళదూరమున నుత్తరముగా సశ్తెనపల్లి తాలూకాలో 
గృస్తానదీతీరము ననున్న ది. దీనిని (ద్రిణయనప ల్లవు(డునిరిిం చెనని సంప్రదాయజ్ఞాలు 

చెప్పుదురు. ఈ | త్రిణ్ణయనపల్ల వుండు (క్రీ. శే. 2 వ శ తాబ్బముననో 8 వ శతాబ్దము 

ననో యుండియుండునని చరిత్రకారుల యభ్మిప్రాయమైయున్న ది. 

+ నెల్లూరుజిల్లాలో "నెల్లూరునకు కొంచెము వాయవ్యము గా రడ మైళ్ళ దూరమున 

నున్నది, 



బాలచందయు ద్ధము 

ర్ గటకాధిపతికినిం 4] గల్వ రాయనికి 

అ బేవా(దిే లెడు తెలుంగు బిడ్డలకుం 

చెదభాహుభూపలి భీమ సేనులకు 

సూర్యుకువూ రా ఖ్య చోళ రాజునకు 

సం_గామవిజయు (డౌ జయ బేవునక్షును 

జయ సీంగునృపతికిం ర జందాదద్రిపతికి 

ధీగవిక్రము(,డెన తిరునాళ్ళపతికి 

1 వీరభిళ్ళాణుండు విక్రమాథ్యునకు 

నరవనసింగాళ్లున క గమాపతికి 190 

బం గాళపతికిని( బాం ద్యేశునకును 

మళయాళకగ్థాట మాన వేందులకు 

(వ్రాయించిపంపిన వాశె శ్లయాడి 

చింతించిరీరీతిం జి త్రంబులాేన 

నలగామరాజును నాయునివారు 

పగ సెట్రికొనిపోగం బై నమెనారు 

యటనననానానాలాలాలా లలా వా వ బారా నా ఆలా — న న. 

గీ కటకము, ఇది గజపతి రాజుల ముఖ్య పట్టణము, 

లచ పు లన తలల న నప ద ద కా. 

య జా... దా 

లి? 

తనకుసహాయు లె తరలిరండంచు 

నయ లేఖలంసెను నలగామరాజు 

సవతిపుత్రులకిప్లు సమకూ జెంబోరు 

తీర బెవ్వారలో "తెగటారుదనుక. 200 

గాముండు గెల్పి నం గలయప్పనములు 

'లేవనిప౦ం పెను లేఖలుమనకు. 

గదలుదమిష్పుడు కామునికడకు 

వీర కాము నింగూడి వీరయుద్ధమున 

బలియిచ్చియందటే (బహ్మనాయకుని 

పొం ఖైనణంగింపం బోలునుమనకు 

ననుచువిచారించి యా ప్రొాగ్ధాక దలి 

'భేరీధ్వ నులుమించి పృధ్విగంపింపం 

గరులుఘోటకములు కాలిమానుసులు 

ధ్వజములుగొడుగులువాసి లుక్కెములు సే 

వేలసం ఖ్యలంగూర్చి వడలి వేగంబె 

శ కర్నూలుజిల్లాలో నంద్యాలకు 21 మైళ్ళచూగమునం గల్వయను (గామము॥ లదు, 

కల్వరాయుండనగా దీనిని బాలించినయతం బేనని యూాహింపవచ్చును. 

ఆ ఇది యాదవరాజుల రాజధానియగు దేవ గరయైెయుండనోపు. 

ఇ ఇదియే చంద్రగిరి, ఇది ఉత్తరా రాా-డు జిల్లాలో జిత్తూరున కీశాన్యమూల గా 

29 మైళ్ళదూగములోనున్న దె యాదవరాజులరో నొకండయిన యిమ్మడి నగసిం 

హభూపతిచేం (గీ, శ, 1000సంవత్సరమునం గట్టంబడినదని చెప్పబడు నొకప్రాంత 

కోట యిప్పటి కిదటంగల యొక కొండమిదనున్న డి, 

+ ఈశండు (క్రీ, శ 11178.1224 వగకు ద్వాగసము[ద్రము రాజధానిగా రాజ్యముచే 

"సేను, ఇతనిపూర్వులు చళుక్య రా జులకు సామంతులుగా నుండిరికాని యితండు 

స్వాతం తమువహీం చెను. ఇతండు శెండవ వీంభ ళ్ళాణుండు. See “Thomp. 

sons’ History of India”. 



ల్సి 

నెకు్కదిక్కు_ ననుండి తెంపునవచ్చి 

తీర నచోటుల దిగియుండిర ప్వ 

నలశాము(దు నిజబలంబును యుద్ద 

మునక నన్న ద్ర ఏణిచుటు; 

డంతటనల గాము. డధిక మోదము న 

నొల్వునశే తెంచి గురురర్న మయత 

నలరుపీశింబున నాసీనుండగుచు. 

దనమంతివరుల వి త్మ ప్రకగమును 

ఛా లశాండదొరల బంభువగ మును 
ణ్ ౧ 

బడవాళ్ళంబిలిపించి ఇనముల్ చెప్పి 

శేవంతతుల్యు లె దృఢశార్యయుతుల 20 

రాహు త్రనిచయముకా రమ్మని చెప్పీ 
అజాత 

విజయునికీ'డెన విలుకాండ్రగ ములు 

బంతినిభుజియించి పొవలుదొడిగి 

గ్మరునంబేన్పుచు. గరములపెని 

బిగి లిపిటలునుండ. 'బెద్దసావళ్ళ. 
ట్ దె 

జేరభాషింపుచు. జెలగిదుప్పటుల 

సౌగసొప్పంగప్పుక సూశిలనుండ 

బొ స్రైలువిడియముల్ పొందించియివ్వ 

మీసముల్ మెలి వెట్టి మోది కెత్తుచును 

గడ్డముల్ నివురుచు గంభీర మొప్పం యి లఅ 

గదనంబుచేసెడు కధలు సెప్పుచును 

మూంక లైయుం డెడు మూలబలమును 

ధాన్యముల్ గొనువారి ధనవేతనకుల 

నెలగోల్ము పజలను ాచ్చువంట్శ c 

బిలిపించివారికి. (బియములు చెప్పి 

ఎెనంబుగమ్మని పల్కె_నంతటను 

క. 

ద ద 

నాడాను ద ద అ టాటా 

(త నాతల వనాల i. ద ద కావకావయా. 

పలునాటి ఏర చరిత, 

వారు రోసంబు (పకటము గాం 

బంతముల్ మిజంగ బలువిడి మెజస్ 

సురియలుపరిఘుముళ్ కూలన ౦ఘంబు 

(పొసముద్దరములు పటుఖడ్డ దయము 40 

పేరైనవ్మక్రముల్ భిండివాలములు 

పగశువుల్ బల్లెముల్ బాశుకటాథ్ల 

శాగ్గముల్ ధనువులు శరధులు దాల్చి 

ని యతిచేనందలు నిజశ క్షి మెబయ 

నలగామరాదాకు నము లై నిలి-చి 

గటుమోదభుూపాలుం డానంద మొప్ప. 

దోడువచ్చినయటి దోగ్చలఘునులం 

బటుపర్న్మాక్రములను భా శ్థీవేశులను 

బిలిపించివారికి (6 (బియములు సెప్పి 

మనము చేగంగవ లె మనవారితోడ 50 

గరిమంగాగ్యమవూడీ కదనరంగంబు. 

బై నమెరావ లె వడిశోడమిరు 

భునతర సుముహూ ర్త కాలమునందు 

ఛీరినికంమును( బెద్దడమాయి 

నిచయంబు(_మోంగింతు నిఖలం బెజు౦గ 

ననుచు( జెప్పినరాజు లరిగిగందంద 

యితర భృత్య'సమూావా "మె ల్లను వెడల 

జయ్యనంబురిలో న( జాటంగాంబంచి 

నలగాముండంతట నాగమతోడ 

ఫునవాజికాలల కడకునేతెంచి 60 

వాజుల నెల్లను వరుసనుజూచి 

సాప్ ణీిజనముల(C జయ్యనంనిలిచి 

జ గానా, లి షల, పర ౫గుజ్జో లను భ(ద్రంబు చెసి 



చాలచంద్భయుద్ధము 

_నినము జ్ర శ్రీని పలి కెనంతటను 

గాంచననవరత్న ఖచిత మైనట్టి 

పక్కె_రల్ సైల ట్టి బంగారుకుప్పె 

కుచ్చులుజల్లులు కూడి వేలాడ 

కాగ కరధిఖడ్ద శరములనున్న 

వ(జాలురత్న ముల్ (పభలదీపింప 

ముఖమాలుపటలు మొగములంగటిి 70 
లు ట 

యందెలుపదముల నాయ _్రపబచి 

పు_త్థడిగజ్ఞల నొందిక చేసి 

కంధదేశములందు( గట్రియీాలాగు 

సక లజాత్యే ళ్వాల సవగణచేయ 

రశాతులయిలిపించి రమణీయ మెన 

వ(స్ర్రంబులిప్పించి వాగలందటికి 

వాబులరౌతుల వన్ని గాందీర్చి 

కుంజరతతులను గుంఫులుచేసీ 

పట్టుబొందులజోళ్ళ బలుజెనయటి 
ల య్ లు 

గజ్జల పేరులు గంటలు దెచ్చి 80 

గజముల కెల్లను గట్టంగంజేసి 

య౦ంకుశంబులంబట్టి యలరుమావ(తుల 

గొనకొనిగమ్మని కోపించిపలికి 

భున మైనళూలాలు గట్రినయటి 

శనకటసమూపహాం౦బు సాగించిపిదప( 

బలుగుడారంబులు బచువులు మోయ 

“నెదులెనెంం కుల హెచె ఎనళుటి 
లు మా లు 

వేసడంబుల' నెల్ల -వేగ ౦బపూన్ని 

తరి ౦చికొని పోవ. దగిలియున్న టి 
య (న) 

కొట్తికాండనుబిల్సి గొబ్బునం జెప్పి 90 

తరువాత నల-గామ ధర ణీశ్వరుండు 

29 

జోస్యులంబిలిపించి సుముహూ _ర్హమడిగి 

భీరీభమామికల్ "ెల్లు-గా్యయమోంగ6 

జేయింపుమనియంత( జెప్పిపంపించె 

వాని మోయిం చెడు వారలుపటిమ( 

జఅచినభేరుల సాంద్ర నాదంబు 

విన్న వాగలకెల్ల వీనులుపగి లె 

నాకాశమంతయు నదరంగ౫డగా 

ధగ ఉీధగంబులు త ల్లడంబంది 

గుహూలనునోళ్ళతో. గూయంగసాగ 100 

ఘనము గాభూస్థలి కంపింపందొడం7 

డిగ్గంతులుముడింగ దిక్కులు మో సెం 

దపనతుగంగముల్ త ప్పెమాగ్షంబు 
చెటువ చ్చెనోయని యెల్ల దిక్సుతులు 

"తెలియక[భ్రాంతిచేం దిక మక పడిరి. 

అప్పుడునగరున కరిగియా రాజు 

నలగాము(డు గజారోహాణం బోొన 

ర్చి యుద్ధభూమికిబయలు దేరుట. 

కాలో-చితము లైన కర్మముల్ దీర్చి 

ఫూ సీయుందొడిగియు. బొందించికట్టి 

సకలశ్చం గారంబు 'సమ్మతిం దే సె 

సగసంబలంబులు చనుదెంచి నిలిచి 110 

తొ లంగిరినృపతికి చూరంబుగాను 

మావంతులప్పుడు మదముననిలిచి 

పగవాగలకు నెల్ల భయములు సేయు 

బహుతరోన్నతమైన భ(ద్రగజంబు 

వెనింబల్వ న్నెలు పరంగుచునున్న 

తగటుపటంబులు దంటగాంజేసీ 



80 పలు నాటి వీర చరతి, 

కూర్చినగంతలు కుదురు గా వెన్ను 

వెగప్పిముఖమాలు పజపులు వేసీ 

పదు'నాటువన్ని య బంగారుతోడ 

రచియించిదానికి గత్నముల్ తాపి 120 

తీర్చిన * వాడోలు "తెచ్చియుంగట్టి 
లు 

మణీగణతపనీయ మయ మైనయాట్లి 

చప్పరంబొక్క_టి సమకూర్చి మోదం 

బద శ్రిరాగ(ప్రభా పటలి శేమించు 

బంగారు శిఖరంబు బాగుగని లిపీ 

గంటలుమువ్యలు గటిగాంగటి 
లు లు 

'చుట్టుముత్యఫుచేర్లు నో భి ల్లి జేసి 

మణిమయమంజరి మధ్య వేలాడ 

జిబుతగంటలపేట్ల చెలు.వైనకరికి( 

నరమునందునం జేర్చి భుంటసంగించి 180 

పంచవరగ్గాల్ ఫాల భాగమందుంచి 

ము త్యాలజల్లుల మొనసినపటుము 
య 

కుంభ స్థలంబున( గొమరొప్పం(జేసీ 

శు భదంతంబుల కోభిల్లునటి 

తపనీయవలయముల్ ధట్రించి మొనల 

ఘనశితేశ న్ర్రముల్ ఘుటనగావించి 

బంగారుగెలుసులు పదములంగట్టి 

గంటలు. ప్రక గాల గణగ ణమోయం 

దొండంబుగొలుసుల తోడగంజిల్ల 

శృంగారమిరీతి శీఘ్ర మెచేసీ 140 

మావంతు (డేకిగి.యా మను జేశునకును 

జేయించెవినమత( జెలువంబుమించ. 
a 

నా. 

నాద పాాతన 

జ మ మల మానా మాతలు మాసానాం త ఆయి ఎధామమునానులననుననముమూననవామలనా లలల ఆ ఉతర పనామా. ంలాతమంతో! 

జ ఏనుయువీంపు సెం గూర్చుంచుట కై యమర్పంబడ. త 'ట్రి, 

గూర్చుండం గాంజే సెం గుంభిణినప్పు 

డంతటపరిచరుల లటి వేగము నను 

బు _త్పడిని చ్చెనం బొందిక సేయ 

సేవకుండొక్కండు చేదండయివ్వ 

ఘనక రీంద్రము నెక్కె గామభుూావి భ్రుడు 

వనుక నొక్కు_రుఃడుండి వినశుంబుతోడ 

విడియంబొసంగుచు వింజామరములు 

వీచెకీతానిలా న్వితునింజేయంగ. 150 

దరువాతలే చెను దంతావళంబు 

కూమదండంబుల నిస చునుండు 

వకా క్రికచ్చత్రముల్ మను జేకుచెదుటం 

బట్రిరిబహుకాంతి సటలిమిన్న డర 

ధ్యజములు లుక్కె_ముల్ తజచుగానొ ప్పె 

నయిదువిధంబుల నమరువాదర్యబు 

లధిక రవంబుల నానంద మొసలి 

దళములతోయగూాడ ధరణీశవితతి 

దిళు- లెల్లను[గమ్మి తిన్న (గానడెవెం 

దరువాత నెలగోలు దళములుగద లె. 160 

గదలిరదండును జీతగాడు 

బలము నల్లీ క్కు-ల6 బటిమతో నడి చె 

జహుమి(తైవ గ్రంబు బంగుజనంజు 

మంత్రి పురోహీ తా మాత్యులతోడం 

బచ్చలు తౌపిన పాలకీ నెక్కి 

నర నీంగుడరిగను నాధునివెనుక (6 

బడవాళ్లు బలములు పదపదమనుచు 

బహుతర ధ్వనులచేం బలికిరెహాచ్చి 
మం మాాననాలో... -తకొనాలముకొమనిననానును. ఆయనను మానా యయాలాయయలయనావనిళనావాలనానన మయి. 



బాలచందూయుడ్ధ ము. 

చేత్రహాస్తులు చేరి విదళింపగాను 

సందడియెడగ ల్లీ జరుగంగసాగ 170 

సరిచుషుశతదండ సంఖ్యదూగంబు 

పోతుటీయకు-నె నం బోవీలులేక 

యధిక వకొబల మె ల్ల నరుగుచునుండే 

గుజ్బ్జముల్ గజములు గుంపులుగూడి 

పతుభాగంబుల వచ్చు చునుండే 

మధ్య రా జెక్కి_న మ త్తీగజంబు 

సందు గానివ్వక జకుగంగ సాగ 

దుగ హేహాగవ నూ ర్తులుమిం చె 

గజములుమీంకార గాఫంబులా యె 

ఘనతరోత్సాహులు కాలిమానుసులు 180 

నట్టహాసంబుల నమరి రా వేళ 

గొప్పగుజ్ఞం బెక్కి. నగుడిభాగ మందు 

జగ డంబుచేసెశు చాతుగ్య మెల్ల 

నయణగలింజెల్పుచు * నాగమసనియె 

సనరంబు వెల్వడి నలగామరాణు 

దకీణగిశయందుం దనళిడు బయల 

+ దూబ చెజ్వ నెడును త్తుంగభూస్థలిని 

నిలిపిం చెగజమును నిండిన వేడ్క. 

వెంబడివచ్చిన విఫ్రులనెల్ల 

వినయతంబొమ్మన్న వేడ్య_తోవారు 190 

పగవారి నెల్లను బలిమిమై గెల్చి 

సకలరాజ్యములు వళంబు చేనీకొని 

——————————™—™ 

ఆలి భూరు రాలు. 

ప 
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యీకాధిపతికౌచు “నేలుభూస్థలము 

ననుచుదీవనలిచ్చి యరిగిరి వేగ 

నిజమనోవిశ్వస నీయు ల్రెనట్టి 

బలములోంబేకై న (పౌధనా యిక్రలం 

బిలిపించివారికి 6 (బియములువలి ్క_ 

కస్తూరికాగంధ కలితులంజేసి 

తాంబూలములనిచ్చి కెర్యంబు సెప్పి 

నగరంబుకోట (కన్న నమిరలంతే 200 

పగలు శేయియు. బొరపాొటులు లేక 

కాపాొడవ లెమోిణి కలవాగుమాకు( 

గదయనిపొమ్మన్న 6 గదలిరివారు 

రివ 1టనొోగమ చేరు పీర్యరుస 

Ae యనియెనారలకు 

గొల్లెనల్ మొదల మిన గురుతర భార 

నిచయంబు లె ల్లను నించినబండ్డు 

శస్తాాన్త్రచయమయ శకట'సంఘుంబు 

సకలవన్తువుల చే సాంద్ర మెనట్టి 

నానొవిధంబుల నాకోంబులుండు A 

మందసంబులుగట్ల మసలక మోయు 

చేసడంబులనిచ్చి వీర సేవకుల 

జీత పురొక ఇ-ముల్ చేగిలోశేసీ 

వంటనెపంపుండి వేగంబెమోర 

లనవినివారలు నరిగిరి వేగం 

దరువాత.గాము(ండు తగలిం చె౮ంగరిని 

* ఈమెనే నాయకు5"లని చెప్పుదురు. ఈమె సలగామరాజుయొక్క_ (ప్రధాని 

+ ఇప్పటికి నీచెజువు గురిజాలకు దతీణషాగమునం గలదు, 



82 పలునా టి పీరచరిత్స). 

హాయములుకాల్భ్బలం చాజ్ఞతో నడిచె 

బలపాత సంఘాత భవధూళిచయము 

మేఘమార్దంబందు మేదురంచాయె( 

దపనునివాయములం ధతవహియిం చె 

నఖిలదిక్కు_లయందు నమ౭ంజీంకట్లు 

బలములునడుచుటు బహుకస్థ మా2మె 

రుళిపించుక తుల సాంద్ర తేజంబు 

మణిగణభూషణ మంజాదీధితులు 

నంతటంతట మౌగ్గమ్మళ్టుచూపిం చె 

నవనీస్థ్టలము[క్రుంగ నాదిశేసాహి 

సీగ్గ చెందినయట్లు శిరములువంప 

దిగ్సజంబులు(మొస్ట దిశలుగంపింప 

భటులుబిరుదముల పద్యముల్ చదువ 

నఖిలయా చక కోటి కానందముగను 

డానంబులిచ్చుచు( దరలియా (పొద్దు 

నలగాచూయడు గజారూథు(డై 

చతోయహాడి కార్యమపూడి కేగుచుం 

డయ దోవలోంయగెదమగుండ్ల పాదులు 

విన్న పంబానర్సుట. 

కొదమగుండ్లకుం దేరి గుంభిణీశుండు 

పేర నప ఖైలం బెద్దలౌ కిక్టు 

కోమటిజనములు కూడియీ తెంచి 

కామభూమిోకుని. గునుంగొని మొక్కి 

విన్నవించిరిమహా వినయంబుతోడ 

మామాటవినందగు మైలమ శ్రేసుతుడ 

వైరంబుమో కేల వసుధాధినాధ 

అన్న దమ్ములుపూర్వ మవనిమెటుం“C 

గలహించిమడిసీరి కదనంబులోనం 

బగలేకయేలుట బలిమిమో కెల్ల. 

(బజలకుసుఖవకాను బరులుతేగ్గు దురు 

బిజ్ఞలవిభమునC (బీతితో మము శ 

రత్సీంపుచున్నారు రాజులుమోరు 

కలహించిముడిసినం గదనంబులోన 

నితర రాజాలుమాకు "నేరువ చ్చెదరొ 

మీరు రాజ్యము సేయ మేదినియందు 

దుష్టులనిర్భ మో త్ఫుకతనశించె 

శిష్టులకును మేలు చేకురుచుం డెం 

(బాణముల్ భద్ర ముష్మదవమడం గెం 

గరములు హెచ్చుగం -గకొలంట లేచు. 

ఆనుకూలు లె సోగ లవనియేలం~ 

గనుంభొన్న మా కెల్లం గలుగుకుభంబు 

పీతులము౫నుకమో కాలుంగం జెప్పిచిమి 

శ _కిచాలదుమాకు సారెకుంటెల్ప 

ననివిన్న విం చిన ననియెవారలకు 

మదమునగర్వించి వలి దేవరాజు 

గణము సేయ (౫ (దరి ర మ్హనిమాకు 

భట్టునుబంపించే బలి మెటుంగక.-సు 

నైనమైవచ్చితి బవరంబుచేయ 

వీరులనాయుని వెసమలి దేవు 

బంధుమి.తాదులం చారిపోందోలి 

వేగమెవత్తుము విభవంబు మెజయ 

-నెలమితోనుండుండి యిండ్లలోనిలిచి 

యీారీతివారికి హితములు చెప్పి 

పామ శ్రన్నువాగలు పోయిరా చేళ 



(5 

మరు నాండునల గామ మండలేశుండు 

మనము నరోప ౦బు మల్లడిభాన౫6 

గాలోచితంఖైన కగ్మముల్ దీర్చ 

ఘనతరశ్ళంగాగ కలితుడెవజలి 10 

భ(దదం తౌవళి ఇనినలహార్చుం జె. 

దమ్మ్ముండు నగ సిం థి” ణీశ్వరుండు 

“నసెలమిగోంబాలకి నెక ౧- వెంబడిని 

స్థీగగతిబలములు చెల ౫ చేస 

'నార్చులబెబ్బల నవనికంపంప 

సాగగముస్పొంగి ఐనుదెంచినట్లు 

మేగుముల్ వినువీధి మేదుంబగుచు( 

బరువులు వెకొడు భంగినిందోంపం 

(గమ్ముక కార్చిచ్చు కదిసీనరీ చి. 

బవనుండుదట మె పగ గినమాడ్కి... 80 

తిశిథబలంబులు వేగ మెనడీ చె. 

ఉక్కు. గామిరియాల సరిహద్దు దాటి 

(పజల మేలిమి చింత పల్లెయు దాటి 

కౌరవుల్ పొండవుల్ క లవాంబొనర్చి 

నలగాము(డు కార్యమపూశి( 

చేరుట. 

కూలి గచ్చినయట్రి కురు భూమిరీతి 

చౌాద్రగుణోద్వీర గ కసి క్షంబు 

పావనచరితంబు పలునాటి పేర. 

బొలుఐీ*ందుచుండెడు పుణ్య దేశమున( 

-గాశికి సమమైన కార్యుమపూడి 

7 ణ” ౦౫ భూమిని రాదాదానిల్సి 90 

భ ద్రదంతినిడి గం బదిలంబు గాను 

బాలచంద్యయుద్ధము. 88 

జద్నాక మేర్నడ సరసంపుభువిని 

“కీమక్రుంభ ంబుల నెసంగుచునున్న 

పబుకుటీరంబులు పన్ను 7 x6 
లు 

మూలబలంబులు మొన గాం(డ్రవచ్చి 

ప చ్ ష్ 9 కూర్చున్న, ఘనమైన ౫ ల్లెనల్ నిలిపి 

హేమసీంహోంకె ౦బు చెసరగ్గాడ నట్టి 

బలుధ్వ జ స్తం భంబుం బట్రికి మోల( 

గ ప్పుగ ఫువి శెంబు. గావించివచ్చి 

కొల్యుకూటంబున( గూర్చుం డెగా జు 100 

దాపటనగసభూ ధవుండునువొరలు 

కొండమన్నె మరాజు కోట శేతుండు 

కుడి దె-సశెడ్డియు గురియైనయళ్రి 

చేరువకార్మిడ్రును జేరిక నలగ 

వీరఘంటలుగటి విలసీలుచుండు 
లు ణం 

సోమ దేనరరాతు. శూ-ర్చులె నట్రి 

వీర రా హుత్తులు వెలయమున్నూ ట 

యలువదిస ంఖ్యు లే యట్టహాసముల 

" ణశూరు _లెనట్టి ర" ఒప్ఫుత్రులును 

బోటుబంట్లను బట్టి పొడిచెడువారు 110 

నూడి౫లందంద యొనరికొల్వంగ 

దేవతాగణయుత దేచేళురీచి 

భూపతిసభయందు6౬ బొల్పొందుచుం డె 

రాజు నెన్య ౦ జేరి గమణో నాగమ్మ 

జ్యో శా అస కార్య ఖద్దముల (ప్రజ్ఞావి శేప ములం 

దెలుపుచుంగూర్కుం డే ధీరతతోడ 

నితెగఖలరబులు "హెచ్చు వనమున 

దఇడువారును(C దగ౫నడ్నూ వారు 
(న్ని. 
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విడిసెడువారు నై విరివెనచోట్ల( 

దగినతావులయందు6 దప్పక నిల్వ 120 

మూండుసహ(సముల్ ముఖ్యుల బంట్లు 

సమరక ౦ఖాణముల్ 'సప్తశేతీయులు 

సివిధ దేశ రాజుతున చ్చి నలగాను 

భూపతిసి ౫లిసికొనుట, 

లలిమోజ వీరఖి శ్య్ళాణుండ. వచ్చిం 

బటు ఫిక మాఢథ్య్యులు పం(డెండు వేలు 

గడలవారొక చేయి గజవయమమగ. 

బొన్నా శ్లవిభుడు సముద్య్భ్భ త్తివచ్చె. 

బదినూటు వేలకా లృలములనోడం 

గూడిముప్పనిజేల కుంజరావళుల. 

గదిసెమాళవపచి కామభూావిభుని( 

గడంగితో మ్మిది వేల కాలరిబంట్లు 180 

నమ శ్రదగినయటి నాయక చయము 

నొక చేయియశ్యాల వొనగం * (బతాప 

రుదుండుపంపించె రూఢసంగ తిని 

బదివేలకాలరి బలములగోడ 

mm 

= = ఇ ద మరలా తానాలాతనాతకానాలాాడానా 

ద జాలా 

హం — | 

పలునాటి పిరచరితి 

ముదమున( (చాచి బేవుండుసుగుల సె 

నీలి మెక్కైెంబుల నేటైనబంటబ్లు 

వంటరాబంగాళ విభుడునుగలసె 

గజములుపది వేలు ఘునమైనబలము 

నిరువదిచేలగో నేవెంచె ప నొ థై 

భువి నేలు 1 బలకేవపురుసో త్తముండు 140 

పది వేలతురగముల్ బంట్లొకలత్ను 

కూడి రాగల్యాణ ఘూగ్గారపతులు 

కామునియదిసిరి గగవసుస 

ధనగ థాస్యుండువ చ్చె దర్భుంబుమోజు 

మహీాచేవిదాసుడు మదకరుల్ వేయి 

శకటసహ్యస్రముల్" -చనువున(గొలువ 

నేతెం చెసాహూస మె క్రవాలెజుంగం 

బదిలతులబలము త్సవమునం ౧7౮౫ 

(డ్రావిడశేరళ భరణీశ్రవరులు 

వచ్చిరినలగామ వసుగోశుక డకుం 150 

బద శ్ర సేనుండును. బరువడివచ్చె 

గురుసవా(స్రద్య్వయ ఘాోటక యుతుండు 

గుండము దేవుండు గొబ్బూరి రాజు 

Vide ‘Somadevarajeeyam” 

* ఇతంయ్క (ప్రతాపర్ముదీయకృతచివతియై (క్రీ, శ, 1295 సం॥ మొదలుకొని 1828 'సం 

వత్సగమువరకు రాజ్యము చెసి రుద్రమదేవికి దౌహి్రుం డె (పఖ్యాతివడసిన ప 

తాపర్ముదుండు కాక్క కాకతి పళయునితరువాత సింహాసన మెకి గ (క్రీ. ఈ. 1140 
సం॥ మె.దలుకొని 1199 సం॥ వరకు గాజ్యము చేసి మొదటి (ప్రతాపర్ముదుండని 

చర్మిత్రీయందు. 'బేళ్కూనంబడు రుద్ర దేవరా జై యుండవల యును, 

ర ఓద్రాశబ్దభివము 4ఒడ్జై? దీనినిప్పుడు “ఒరిస్సా” యందురు, 

1 ఓథ దేశమునుంబాలించిన గజప ౫౦"జులలో నితండొకండ. 



ఇాలచం౦ంద్యయుద్ధరము లగ 

"ముదలయిన రాజులు ముఖ్యుల బంట్లు 

చేనూటుతో(గూడ నెనుబదిమోద 

“నెుుబది వేలతో ేతెంచిరపుడు 

తకిి.న రాజులు తముతమబలము 

లెసయగ సేతెంచి రివ్విధంబునను 

వచ్చినబలముల వరుసగణింప 

భుదిమంటుల కై న బొందదు' నేర్పు 160 

కు కే జను టెంచివట్రి 

మను జేర్మద్రు లకు నెల్ల మంచిక ట్న ములు 

'తెప్పించిమిచ్చిన దిన్న గానుండ 

*ంతట"నాగ మ్ము న్ శ్వంలు నెక్కి 

ధనణీళనరికి 

అావు 

లమరిఏిపిడియిం చె నోనంద మొంద 

సగివయి” వుచేసె 

మిగిలినవారికి మేేలెన 

"నెక్కడదూాచిన నెడ లేకక గిసె 

నిసుక (జల్లిన నెన నిలమిదంబడదు 

చొ గదువాయువుదండు6 జో"చ్చినగాదు 

సుపధంబుచొంక దను చోద్య మెయుండు 

'నాదంశులోపల నఖిలవ ర్తకులు 

సక లధాన్యంబులు సకలగత్నములు 

బంగారు వెడీయు బహుధనపితవి 

సకిగవ స్ర్రంబులు నగ “సఫుం బట్టు 

పటములుఘునతంతు పటముమలీయు( 

గాంస్యగ జత తామ కలిత భాండోేములు 

చన సవగ్గిములనెల్ల గంజకంబొప్ప 

ష్ కయ[కయముల వెలయింతు రిపు శు 

సౌందర్య సునత చే సంపన్న మైన 

నేళ్య వాటిక భాస విశదంబులగు దు 

దార్మిద్యమనునది దండులో తేదు 

అయా. థనధ్గాన్టర్భ ద చెం దనరిడులక్షీ 

వే వెలంబులోే షల విలసిల్లు చుండు 

నంతెటబహామ్మిక మాఖ్యమాననులు 

కనులు తమకు యుద మూన కాజ్ఞ 
4) 

గసయ్యయ్యంుమెనచి (బహ నాయుని 
=) = 
దొాదర౫టఅచుటు 

A ండనపిజయులు పటుప రాక ములు 

వి విరులుతతే సేన ప్ధ మెల్జణాచి 

(బహ నాయునినోడ వ్నాకుచ్చిక్ట్లు 

నలగామభూతల చానుండువమదిని. 

190 దన కెవ్వరదుగ ని పరస్ధంబుపూని 

ఫండనవిఐ యత. (ఎబలుదునంచు 

భువన 

i తటి వం ుండవె నటి (బహ్మమునిన్ను 

ఇ చుంకగ భూరపతాప 

విజయోద్ధ త'టోప వీరులనుము( 

దలంపక మాత్ప్సళ్య దగ్పముల్ మిజు 

వీప్రుననెదుణెకి,- వెజవక నిలిచె 

౫నియూగకుండుటు కాగ్యంబు గాదు 

పందలవ లెనుంట పంత ౦బెమనకు 

ననివార్య మెనమో యాజాఖలీన 
ర్ ణా 

బద్ధుల మెళల్వం బడిచిమి-గాక 200 

క త్రికిసుకొ_క్కు. కండనుందీసీ 

పరిపంధిగణముల6 బటిమురి ంచి 
టబ ది 

కుమ్ము౧ "మమునందు( గుటి౬తిగచ్చ 



86 పలు నాటి 

ఫలము వేసీసభాండ పటంబువగిలి 

"పెంకు లై పడ్డట్లు చెనుకంప మొంది 

విడిబడియేనుంగుళ్ వీధులంబార 

సక లబలంబుల 'సమయించి చుముని 

పురికి ంపియుండ మే భుజశ "ర్య మొప్ప 

"నేమివివారించి యిటుబుంటిరయ్య 

నా! 

శెలవిచ్చి పంపుము శ్రీ భు మెమము శ్ర నో 

నావుండుశీలమ నాయుండువలి ఆ 

(బహానాయుండు కీరులతోం దొం 
దరపడవలదని నీతులుప బేలించుట. 

వినరయ్యవీరులు విశదంబు గాను 

విదితస్వశ_క్రివె విశ్వాసమున్న 

నధరామ న్రంబు తృణము గాందోంచు 

(సవాజగుణంబది జంతులకెల్ల c) 

“గానంగామేళకుండు గది సికునునల 

వలగామునిందింప న్యాయముగాదు 

రణశేలిసల్పుట రాజధర శింబు 

మనకున్న బలముల మనముగూర్సి కొని 

పోయిళ్ళతువులను( బభొరిగొనవలయు 

'సాహాసంబొనంరింపం (జనదన్ని పట్ల 
య 

సర్వకార్యములాక్క. కవాయనరావు 

హె ్చచ్చెనకతనబల మెదిరిబలముల 

కొలందులుపరికించి కొజతలుండినను 

సవరించిసకలంబు సన్న ద్రపజచి 
థి 

చి తంబునంద న్య చింతలుమాని 
pon.) 

దు ముడుదుా నానా మసలు. అకానా నానా జునుతలాు. ఆజా నాాభా. 

* ఇతడు క్రొొము 87 జాయొక్క_ ధనుర్విద్యాగురు వై యుండును, 

కు ద. ద న. నాననానానా లు. 

వీర చరిత), 

కాశ శక బుద్ధితోం గదనర ౦0గ౦ంబు. 

జేరంగబోవుట స్టిరవిచావంబు 

నేనుమోయు త్నాహా నిర్మలన్ఫూ ర్హి 

త్టించి నానని తలంపగవలదు 

తమకింపగూడదు తటీయగుదనుక ) 

నావుండుకొమ్ము భూ నాధుండుపలి క 

బలికెదుచల్లని వాక్యంబులిప్రకు 

కొడుకునుంబ౫ అచేం గోల్సోయినట్లి 

80 

దుఃఖంబుమదిలోన6 దొరలుచునుండ 

నల గాము(జంపక నావదిచింత 

వాయదునీ వెన్ని పలికిన్ననెన 

నెచ్వకతన కెదు రీభూమినంచు 

జనడంఫుడే రాలు సరవినె త్తించి 

యున్నా .ండుమనమిద నుగ లేజమున( 40 

గమలనాంధథ వవంళ కరయెనట్లి 

ఖు బలభ(ద్రరఘుపతి పంపుననిప్పు 

డఅచియునెకశరం బా రాదాకడన 

నంపిననిలి చిన నతేండు నా సాటి 

చెడివిర్టిపడె నేని &ీతిస ర్తగాయు 

సుమ్మనియాకొమ్మ కూకు(డుపలికి 

గాండీవసమ'మెన ఘనచాపమె త్తి 

వాసుకికోరల వాండిగలట్టి 

వొనలను మెజయం౫( దూర్శ ౦బెవివిచి 

వెలయంగము త్యాల పేరులల్లాడ 

నలుగునమణిగణం బమరంగ ముఖము 

మధ్యాహ్న భానుని మాడి గ్రాంగన్పట్ట 
మ నావను 



బాలచంద్భ యుద్దము 

శ్రరముజూపంబున6 జయ్యనం(నొడ్డి 

క్ శ్రపర్యంతంబు (గ క్కు_నలాగి 

కోపంబుమిం-చచ. గా గోయనియార్చి 

కనుగవదృ ప్రీనిం గదలక నిలిపి 

వీకతోమంటలు వెళ్ళంగాయుచును 

చాణమువిడి చెడు పటిమ కా వేళ 

నతుత్రములుడొ ల్లె నాగేశుండ.లి శె 

నవనియు.(౫౦పించె నాకాశమదాె. 60 

గనురెప్పపాటున కం టె వేగమునం 

బిడుగుపడ్డట్టు గాం బృధ్వీశుండకగ 

గునమైనగొ ల్లెన క౦బంబుందాంకె 

నదియంతతునక లె యవనిసెబడేకు 

బసీండికుండలుడ్ "ల్లి పడేగుడారంబు 

లానందమునవార లజచిరిమించి 

నిడిబడియేనుంగుల్ వీనులంచా "టి 

నశ్వముల్ "హు త్తులరిగిరి చదరి 

బండ్లనో చెద్దులు పనువిడ సాగ 

సాలగుజ్ఞబులు సగ భ'సమంది 10 

కట్లు తెంచుక పారి గట్టపాలా మె 

గోల్పడిగాలుపట్టు గొడుగుల నెల్లం 

బశైడువాగలు పడవై చిచనిరి 

కల్గోలముందుచు( గామునిబలము 

భయమునంజనిచింత పల్లియుచాయకె 

వీరకామేణద్రుండు చేత్రపాణులును 

శ ఇది కవివచనము. 

ళ్ (బ్రహ్మానాయానికొడుకు, 

వ్ర? 

పడ వొళ్ళనంపించి భయములందీర్చి 

జకులను(బిలిపింప. జ య్యానవచ్చి 

తమతమతావులం దగనుండిర పుకు 

వీులందరుతమ వేలంబులోన 80 

నిలిచింసంతోష నిగలమతుల 

ఢధీవరులెన జ్యోతిషి కులనపుడు 

వినిపించి బహాన్న (పీయములు చెప్పీ 

సమరము చేయగ సరస మైనట్లి 

సుముహూా ర్హ మొక్క_టి శోధింవుండన్న 

నారీతిచూ చెద మందులశేమి 

టీ రాన్టిళయనుండు శ్రీ సతీధవుండు 

డానరతుణమందు దయగ లవాయు 

ఇన్ను (డుమో వెంట. జేరియున్నా (డు 

సక లకార్యంబులు సమకూరుచుండు 90 

ననిచెప్పిదీవించి యరిగిరివాగ 

ఈనమయమున మేడకిలో జరిగిన 

వ్ y శాంతము, 
కా 

లంతట మేడపినె నవాక్టలును 

4 దెలుపుదు జనులకు దె ల్లము గాయ 

బగ మోత్సుకత చేత క]. చాలచందుండు 

సంగడిబాలుకు ననువున(గొలువ 

రమణీయ మెనట్రి రాచిల్క_-చదువు 

వినుచు వేసుక పుటి విచ్చలవిడిని 

| గుమ్మడికాయలు కొంత సేపాడి 

లలల ద. పం దక భు నాననా ఇవసూఖలం. 
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'చెటుకులపందెంబు చెల్ళాప్పాలిచి 

తనసంగడీలకు దయ తోడనిచ్చి 100 

తములువెంటరా ధామము. జే₹6 

అనుజులతోేంహాడీి 'బాలచం[దు(డు 

తవియెన ఐతవు;దరువ చ్చుట, 
C౧ 4 DD 

దల్లి నిగనుంగొని తవయులందరును 

(మొక్కి_నదీవించి ముదమున(ద ల్లి 

పలి కెనీవిథమున వారలతోడ 

నాయా తసుతులార నాయన్నలార 
ఎాజ్టీ 

పద్మనాభునిగర్భ పొథోధియంద.. 

బూళనం,దులరీచి. బుటినవాకు 
mm UC లు 

ఘనమైెనభూషణ కాంతులుమిణ 

మారన దములు మేలిమినాదు 
a= 

చిదుటనునిల్సి నన్నేమివేడెదరు 110 

ఐతమ్మ శాలునిమనోరిధ ము 

చెల్చుముసియకుగుట, 

చిత్తంబులోయోళ్కె. జెప్పుండియనిన 

నవ్వుచు బాలుడు నాతిక్షిట్టనియె. 

దరుణిరో మేమునీ తసయులమగట 

సకలవెభవములు సమకూరమాకు. 

(బియముతో మమ్ముల( "బెంపు సేయ౦గం 

(ఎొద్దుపోదేమిట. బొసలగనన్న 

ముద్దులకొమరుని మోమువీశీంచి 

(పొద్దుపోవక యున్న 6 బుత్రరత్న ౦బ 

పోశలాటలచేరం బుచ్చుము( పొద్దు 
లు 

నాడుండిము త్యాల నమరుబంతులును 120 

పసు నా నుం దాము వదు టు చామ సన 

పలునా 8 వీర చరత, 

గుంతమాపలనాడీ కొని గల్బికొనుము 

హైట నాడంగవద్దు బడ లెదుసుతుండ 

కుటిలజంతులందెచ్చి గొడిలోననుండి 

విడిపించిపోరాడు విధమునుంజూడు 

రూక లకుప్పలు గూధఢిగ నాడు 

మనినతిల్లి రొవాని నాడితిమమ్మ 

వాని సైనిష్టా స పడేదుచి తంబు 

(కొ _త్తల్యపిన మక్కు వగల్లి యుండు 

ననిబాలు( డాడిన నైతేమ్మవలి చె 

భి రతయుద్దాడికి ధల నినుమని 

యెతమ బాలచ దునికి( జేపళఇట. 
ఏ. శ క్ అం 

నాటపాటల-పైన నలసితి వేని 130 

వినవయ్య భాలుడ విశదంబు గాను 

(| విద్వాం'సవి( ప్రల బిల్వగంబంచి 

వినుము ఖభెగవత౦ంబు పాన మొదవ 

ఖభాగతరణకధం. బాటించివినుము 

భీప్తుండ్"నర్చిస వివిధశె"ర్యముల 

న నలితబుద్ధితో నాలింఫుపుతై 

(దోణుండు చెబిపిన దోర్చలగరీమ 

మనమునంబట్రింపు మానితసుతుండ 

కర్టుండుచూపిన ఫఘనప౦7(క్రమము 

సూతుంఫుబుద్ధితో జూడుముతనయ 140 

శల్యునియందున్న క స్త్ర నెపుణియు 

జాగరూకత మెయి. జర్చింపుకొడుక 

దురోోధనునిమాన ధూగ్వవాపటిమ 

యాస క్తితోడుత నసగయుమాఠత్మజుండ 



బాలచంద్య యుద్ధ ము. 

ఇాపంబువిడిచిన సవ్య సాచికినం 

గృస్తుండు చెప్పిన గీతలయందు. 

గర్మగహస్యముల్ గాంచుకుమార 

చేర్చి నవానిని నసెరుప్రుమోణు 

దృఢక్లాగ్యమున వాచరింపంగవలయు 

ననినమాటలువిని యెతి మ్ల డ్ 150 

చాలుండిట్టనియెను బక పక నవ్వి 

బొంగర ములాడుట నిజమనోరధం 

బని భాలు(డు తెల్పుట. 

వినవమతలి రో విమలేందువదన 
వశ గం 

ధరాళకాపు తత్వం బెబుంగుదును 
ఆశధ 

కా స్రుజాలంబులం జాంలంగవింటి 

మనమునండెలి సిలి మర్మంబు లె కం 

(బసు బాల్య చాపల్యంబుక తన 

జి తని క్రాంతి శ చేరియీ వేళ 
= ర్తి 

బొంగశాలాడల బుద్ధి జనిం చె 

= Fm TE వో సెలవిచ్చి పంపుము శ్రీ ఘు సుమమ్లు 

నీరీచింబలికిన వేణాత్నీకలణి 

వెజచియు వైజవని విధమునననియొ 

160 

బొంగ రాలాడవలదని తల్లి 

చబాలునికి(జెప్పుట 

విశదంబుణాబాల వినుముద్దుతీనయ 

ఈబుదితలంపల ని చృలోవలదు 
@ 

వలసలోను న్నా ము వడివొంగ రాల 

నా డినంజేతప్పీ యలివలకె న 

దగు బాలురకునెనం జచాంకును బోయి 

త ప త ద త నాను వసన ననననానాలాశవానానావావావాలనాడు. 

89 

పడంతులుకోపించి పలు తెజంగులను 

శపియింతురీమాట సత్యంబు పుత్ర 

శాపింపంబడుటకు సాహాస మేల 

నామాటంగడచుట న్యాయంబు గాదు 170 

నావండువెలుండు నాలికిట్లనియ 

బాలు డుతల్లి మాటలకు 

బత్ఫ్యు_తృరంబు సెప్పుట, 

ముదితరో నావంటి ముద్దులసుతులు 

పుట్ల రాభూమిని బుకక్య్యాం౫గ నలకు 

వాశరేలశపియింతు వనితరోనన్ను 

నలిగితిట్టినణబాప మశుభవవమగను 

బూబో.డినాదేహూ పోష ణార్థంబు 

"పెట్టని తావులం బెట్టిడాంచెదవు 

కొదమ సీంహాముతన గురు శౌగ్యమమగ 

ధగవిజ్బంఫింపక చాంగునాయొదిగి 

యేటికి ఛభయమంద నించిగోనీకు 

ననవిని యూ క్షీ యాత్యలోంగలంి 

180 

బొంగ రాలాటకూడదసి తల్లి 

మురలం జెప్పుట, 

యేలనాలు(డనీకు నింత కార్యంబు 

శాపింపంబోగని సంళశ య మేల 

దుస్ట్రలుతులువలు దుర్వా వక లును 

దారతమ్యుంబుల తగ వెణింగకయె 

క చ్చెగముందు™( గాలుదు వ్వెదరు 

భావంబులిట్టివి వడంతులశె ల్ల 

నీ మేలుగనుంగొని నేనోర్వ లేక 



40 లునాటి రి 

పలుకుట కాదోయి చాలచందుండ 

యని చప్పినంతటు నా బాలుడనియె 

కాలుందున ల్లిమాటలకుం దగు 

సమాభాన ము చెప్పుట, 

దుష్ట భా వుండం గాను ధూ రుడగాను 

వెలందుల కెల్లను వినతిచేయుదును 

దయనేయుదురుచారు తనయునిమాడి 
తడవాయ నేవచ్చి త ల్లిరోయిటకుం 

బ్య్నుతునిమాటలు బుద్దితొనుంఛి 

నాకాంకులీ జెర్చి నన్న 0పవమ్మ 

చాలచందుండిట్లు పలికిన వేళ 

నెతమ్మనవ్వుచు నపుడు నేర్పరుల 

చాలచం దుండు తల్లి యొక్క 

లోభత్వమును దూలనాడుట. 

న్ అలలిలిలంద యొప్పుగామోరు 

బొంగ ంబులుకొన్ని పూని చేయంగ 

దగునన్న బాలుండు తీ సలోననవ్వి 

తల్లి తోననియును దయవచ్చునట్లు 

శత్రువులబొ డోంగు సాంద్రవిక ముండు 

గండుఖీమనగర ఖ కంధింత్నమవు 

లోభత్వ మేలమ్ము లోలాయతా క్షీ 

యేడుకోటులసంఖ్య “నిసయగినధనము 

కలిగి నయాగండు కన్న మేని 

చె'ల్లెలవెయుండి సిరులు చెన్నా ౦దం 

జెనంటిబొంగరములు చేయించుకొఆకు 

శరీతిమనసాప్పె చేణాతీ నీకు 3 

190 

200 

వఏీరచకత. 

లేమిడివాక్యుముల్ తేపకునోట( 

'తేరాదు సెద్దల తీరుకు వెలితి 

భా వంబులోలోభ పటిమమోలంగ 

సంసార కారకంబుC జరుప(జూ చెదవు 

నీవంటి దానికి నీతి ముయిట్లు 

నీసనయు౦చికొనుము నీతం డిసాము శ్ర 

సకలబేశాధ్శ సంభుంబు చెల్ల 

'నమరరంగంబున సాధించీమించి 

వారిచేమాతండి వలసీనయట్లు 

లప్పవంబులు గొన్న యధిక ధనంబు6 20 ర కనన దానాలను ధలదానాతు ఆతా చాకు లాబాలు బుడతడి చానా మాయను అజా 

బొందుగా౭దెప్పించి పటము వెటించి 
అం 

పఫెండిబొాంగరములం బరయజేయింపు 

వెండిచేము లుకులు వెలియ.బెటింపు 
లు 

పట్టుచేజా లెలు పన్ని పేనింపు 

ముత న్రలకుచ్చులు మొదలయగూర్సిం పు 

తప్పంచియిసప్పింప్ర త వంబు గాను 

శూలు(డు నిదె దార్యమును 

దెల్పుట, 

దండవి(క్రములెన తమ్ములు నేను 

నాడుకోవ లెనంచు నభఖినాపవొడ-మె 

నావంటి బాలుండు న్యాయంబుతప్పి 

ర్ ఫోానబొంగరముల నెట్లాడయలండు 80 

చూచినవారలు చోద్యమందుదురు 

(పజలుదూషి (తుగు పరిపరిగతుల 

సకలరాజుల గెల్చి జయము చేకొన్న 

(బహ్మనాయానిగర్భ ప -దోధియందుం 

జం ద నివిథమున జనియించిన టి 



(6) 

బాలుని కీలేమి (పా_ప్రవాటవావా 

కాలపషమమని ౫ వాంసగలరు 

కావునలోభత్య్వ క లననీకేల 

బాలచం దు జై తమ్మకు వై గాగ్య 

ముపచేరించుట. 

క లుములు నిత్యంబుకావు మాతల్లి 

మెజఫు మెఆయాంరీతి మేఘుంబులట్ల 40 

బుద్భుదంబులభ ౦% బోవును జెదరి 

యిీరీతిందలపోస్ యెబుక'చేమించి 

సంపద వేళ చే సకలభోగ ములు 

పొందంగవ లె ధర్మములు చేయవలయు 

భోగానుభవము చే బుట్టిసంతృ ప్తి 

చేసటజనియించి వెగటు గాందోంచు 

నటుమోద వె రాగ్య మమరుచును౦డు 

ధర్మముల్ చెసీనం దనరు. బుణ్యంబు 

సజ్జనసవావాస సంప్రొ వీకలుగు 

వై రాగ్యమధిక మై వతి౭ం౦ంచుబిదప 

భోగథర శ్రింబులు పుట్టివయపుడె 

సరవివిరాగత సంసార మెడయు 

సద్దురు పద సేవ సయ్యనంగలుగు 

నందుచె ని ర్వాణమందిక యగును 

గావున భోగముల్ _గెకొనవలంయు 

శా స్త్రంబులీలాగు చాటి చె ప్పెడిని 

ధనమందులోభంబు త్యంపుత లీ 
నవ. 

50 

నా. 

చబాలచ౦ందుయుద్ధ ము. 

(పాణంబనిత్యంబు భ వమనిత్యంబు 

(దవ్యంబువచ్చు నాతవిలి వెన్వెంట 

* నిటువంటి నూనవుండీ బేవా సడలి 

పోయికొన్నా ళ్ళకుం బుక్వునుమటిలి 

కర్మగవాస్యముల్ -గాంళినవారు 

(దవ్యంబునకునవస్థాద్వ య'మిట్లు 

తసరింపుచుందురు తజ్ఞాలు౫ నుక 

నీచెటుం౫గని మగ శ్ర సే నెజుంగుదునె 

చనినభూపతు లెల్ల సమకూర్చి నట్టి 

చిత్రవాధనములో. జిన్న మేమైనం 

గొనిపోయిరా వెంట గూర్చంగ నేల 

యాళభాలించుకే యానందపదవి 

చెలిమి'నామాటలు చి _త్రమందుంచి 

మాకోశ్కె_ లీదేర్చి మమ్తుమన్ని ౦ఫు 

భనలోభమందిన దానవుకనుక 

నింతగాంజెప్పీతి చేణాతీ నీకు 

నీలోభథ గుణమును చేవిన్న వింతు( 

శీ] 

60 

70 

చాలచందుం డైతమ్మయొక్క 

నెనుకటి లోభ కార్యంబు 

'బిర్కొనుట, 

దప్పక మదికిని. దారా్యా_ణగాను 

నీమేనగోడలి న్నీ వడ్లినపుడు 

నా మేనమామలు నా పెండ్లి నాడు 

మా కలంబుననోలి మాడలుగలపు 
దద దదరక ల మ. ద ద. క దా అనాలా. అనల. దాకా నానా. శానా 

ఖః 'జహినో ఒ స్మి౯ా యధాచేహే కామారంయకావనంజరా | తథా దేవాంతగ ప్రా ప్రి 

న. 

థీ౯ర స్మ త్రసమువ్యాతీ”” అని 'యయనునకు (కీకృమ్ణండుచేసిన యుపదేశముకూడ 

ని”క్లేయున్న ది. 



42 

తగినధనంబీక తౌమి యమనిరి, 

ఆమాటమోదట నమ శ్రరోనీవు 

ముటడీ చేసితి మారతతోడ 
బ ఖ్ 

నయిదురోజులదాశ నంతమామామ 

80 

యక - వెనను నేమి యలిగిన నేమి 

యడీిగి నధనమివ్వ కతివ నేనిన్వ 

(బవావచ్చినంగాని భ్రయపడంబోను 

నియమంబు నాకిది నెలతరోయన్న 

నేమికావ లె నీకు నిప్పింతునిప్పు 

డన్న సందేహీంపకడుగచే యనిన 

మాడలు తూమెండు మాకుంగావలయు 

నిపష్పింఫు వేగమె యింకిొక్క-మాట 90 

అఖిలరాజులాసంగినట్టి యప్పనము 

లంద్దు€దాలువిగల వతివరోవినుము 

బొల్లును దాలును బొస(గవుమాక్ు( 

దీకై ననూడలంటెచ్చి యిమ శ్రన్తు 

మదిలోననొవ్వక మగువనీవప్పు 

డూడిగీలను(బంపి యొపప్పైనధనము 

"తెప్పించీరా సీగాం దీర్చిపోయించి 

కొలిపించికొమ్మున్న € గోరిమియాన్న 

మెట్టొండు కట్టించి మోదందా "నెక్కి 

న ద ద ద నాల. 

bi చలా డనామ్త నయ్యం న్య 

ద దానా నానా ననా లదననానాల 

హెచ్చుగాయగూర్నార "నె ల్తెనుభువిని. 100 | 

జిందిపోయిన వె ల్ల జెడు తాలుపొ ని 

యనిరోసీ మిగిలిన యర్థమంతయంును 

నధిక వూ తూమొకటఫుడు తెప్పించి 

యెలమి(దూమునక ౦ కుమహెచ్చు గాంగొలిచి 

క శృ్ళమడ్గువితాచె కావ లెననుచు( 

పలునాటి వీరచరిత. 

చాలును బొల్లును దానిగోరుచును 

నివ్వుండిమాకని హాచ్చినకాంకు 

గట్రించిమూటలు కైకొని తళ్ణి 

"నేసెలుంగుదుందల్లి నీమనోభంగ 

మింఛినకీతి౯ క 'మెలంగితివప్పు 

డన్న పుత్రునిమాట _కెతమ నవ్వె 

110 

హెచ్చుగా నవ్విరి యెనమం[డ్రుసుళులు 

గారాబుతనయుల( గడు పేమయడర( 

గూార్చుండంబెట్టి యు గూరిమితోడ 

మొుదలురహించి "అ లురప్పించిన ముఖ్యులెనట్టి 

యొజ్జలుతన, అ శ ండంగయజూాచి 

బొంగరంబులు చేయం బొసపంగును మొకం 

-బైండియిప్పించెదం బట్లినయంత 

ఐతమ్మ బొంగరంబులు చేయ. 

బంచుట. 

పనిముటుదీసుక వడిర మృటన్న 
౧౧ ఆలీ 

వారలిండ్లకుంబోయి ప్రుడకారు 120 

క మృచ్చులును నీరుకార్డు సు _ల్తేలును 

ఘునవకొపడచ్చులు క ల్తెరల్ నుణీయు 

నలరునుచ్చులుగుదులాదియె నట్టి 
46- లు 

(4 పనిముట్లుగొని తెచ్చి భామక న్నె దుర 

భక్తితో నిలిచిరి పటిమదీపింప 

నెతే మ్రసెలని చ్చె నంతటవారు 
యా కీ 

చదు శేర్చికూర్చుండి'సరి పనిముట్లు 

పజచియందబకడం బావకున్ని లిపీ 

పుప్పగంధభంబుల బూజకావించి 

నె వేద్య తొాంబూలనతులానరించి 180 



ఛాలచం ద్ర యుద్ధ ము. 

కనకలత్షీకిందగు కమఠంబు నిలిపి 

కడుగొప్పమూనలుగట్లి గాంటేనీ 

నిజమెనబంగారు నిండించిమంచి 

పలుకుల ౫౧రంగించి పరికించు నేళం 

"గాలహేతువటేమొ ఘనలక్షీ (మహీ మ 

గగంగు వేళ లవ న్ని కదలక ని'ల్నెం 

దరువాత నాళ్చర్య దం బె వెలయంగం 

జిందురులగుచును జీకాకు-నెంది 

చిదురుపలాయె విచిత్రంపుభంగి 

నొగింజుట్టునున్న ట్రి యొజ్జలందణును 

గను(గానిఫీతిలి కంపితు'లె రి 

బాలుడా వేళ శ బటుశ్లాగ్య మొప్ప. 

కాలచం[ దుండు 

భౌతిక రహస్యములం దెంబ్బట. 

దల్లి తోననియెను దన నేర్పుమోజం 

గడ నెన్ని చిదుర లె కరం[ిన నేమి 

కరగిన బేళలం గళ లేమివెడక 

నిలుచుకే శకునంబు నిశ్చయంబిదియ 

అటుమిదనగు కార్య మదియేమి లెక _ 

ఇడని పదార్ధముల్ సీమలో లేవు 

ఆ ముత నక నా కానాల దానాలను. ల వను అజా 
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చెడునుగట్లును నదుల్ చెట్లును లతలు 

సంచార జీవముల్ సమయుచునుండు 150 

సమళి నజీవముల్ జనియించుమరల 

జడప దాద్ధంబులు చై తన్య మొందుం 

శ బొెలి ౫ దొక్క_టివిను బొ త్తిగానెపుడు 

పుట్టదు[కొ లది భూమిలోపలను 

బోయిన దాననిం బోయెనంటంచు 

నున్న దానినింజూచి యున్న దంటంచు 

భావింపంగారాదు పడ(తిరోక నుము 

కాలవళంబునం సలపతానములం 

రూప భేదంబుల రూఢి 'గాబెందు 

ధరన్యా వాతలు తప్పింప గాదు 160 

కావున నాళ్చర్య కారణంబేమి 

మాయాశ వంబిది మాసిపోగలదు 

స్చాదిలోన ననుమాన మేల నేతల్లి 

కావింప్రుమస్తు బొంగరములన నెను 

| వేయిమాడలచేత విగచించియ పుడు 

షస చ జొంగర వాల 

బాలచం దాదుల కొసంగుట. 

మంగలకులు.- డైన మాధవి చ్చె 

* నాఒసతోవిద్య తేభావో నాఒభావోవిద్యలేసతః | ఉఊభరూరపి దృష్టో ౬ క 

_స్ప్వనరాొ _స్పత్వదర్శిఖిః[” అని (శ్రీకృమ్ణుండు గీతాళ్యా స్త్రంబున నీయభ్ఫి ప్రాయము 

చే కనుపరచినాండు, మరియు “నిత్యం పరమాణురూపం। అనిత్యం కార్యరూపం” 

అని తౌర్కి_కుల మతముటూడ నై యున్నది పాశ్చాత్య భెతికళా(స్ర్ర వేత్తల 

“Matter is indestructible” [(ద్రవ్యమునకు వినాళము లేదు] అను నివార 

తముకాడ నిదియే, 
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గుమ్మరపట్టికి గుబురు గాలండు 

చేలకుందేయించి వేగ మెయొ సం 

సరిమూడు చేలతో. జూకలచందు 

బొంగరంబమరించి పొనంగనిప్పించె 110 

నలరునాలుగు వేల క మరిక చేసీ 

కంసాలిచందుకుం గరుణతో నిచ్చె 

నయిధు వేలకుంజేసి యాకమ్షురికిని 

నిప్పిం చెమదిలోన చిన్ని కొనంగ 

వెలమపట్లికి నాటు వేలఫందీ ౭. 

బదివేలతోంజేసీ బాపనికి చ్చె 

నారాయణుండెన నాయునికొడుకు 

చాలుని చేతికి బంజెండు వేలం 

దీరిచిన న్నెలు దీరిచినెన 

సకలరత్స ౦బులు సంఘటియించి 180 

ములుకులు వెండినో మొనలయుదిం చి 

యిచ్చెను సంనోషమింవెసగంగం 

బిమ్మటన్ జ్ఞలం (వియముతోంజూచి 

తగినక ట్న ంబుల దయ మోజనొ'సంి 

పొమ శ్రీని సెలవీయ. బోయిరివార 

లంతేట నైతే మ్ల యానందము నను 

జారువ ర్థనవాడ చక్క_నివాండ 

గుకుతర "రేచర్ల కులవార్థి సోమ 

బాలుడనీమది పరిణామమాయు 

పడసోపేతమౌ సక లవ స్తువుల 190 

వంటమెయున్న ది వచ్చి మోశి ని 

ఛుజియించి పొమ్మన్న€ బొందుగాలేచి 

బా'సనకాలభోం బక నవ స్తువుల 

పలునాటివీర చరిత. 

; గరిమతోభుజియించి కరములుకడీగి 

నన ననన నిక 

వాసకాలకువచ్చి వసీయించిమించి 

కారీ శక ర్పూరక స్తూరింగలిపీ 

'తెచ్చినగంధంబు. దిన్న గాయబూసీ 

చ్నితవర్గ ౦బుల6 జెలంగుచునున్న 

తగుపట్టు వృన్ర్రముల్' దవిలిధరించి 

బహువిధమణులచే భొన్వర మైన 200 

యాణిముత్యంబుల నమరినయ టి 
6 

మెజబుంగు భూషణములు "మేనులందాల్చీ 

భా సిల్లి శృంగారభరితు ల్రైవచ్చి 

తప్పక నిలచిన తనయులంజూచి 

యెలమిచఛో చెతమ యిటనిపలికె 
(cn ళీ cn 

ఐతాంబ కుమారులకు బుద్ధులు 

గఅప్రుట 

మేఢడపి లోపల మేలై నయజి 

రచ్చకొట్లంబుల రాజవీధులను 

వి ఫణిమా ర్లంబుల విబుధ గేవాముల 

చొంగరాలాదయం బొసలగదుసుమ్లు 

10 కరుణతో నాబుద్ది గైకొనిమోరు 
10 

మేడపిలోనుండి "ములు గా వెడలి 

యు త్హగదిళీయందు నొప్పుచునున్న 
బాలు రానవులకాడ సరసనమైనట్టి 

రమణీయమగు మొ ల్ల రావికిందటను 

నాడు(డిబొంగరాలానంద మెసనంగ 

బొందుగానీరీతి బుద్ధులు చెప్పి 

చక్క_నిము త్యాల జా లెలందెచ్చి 

యందించి చేతుల కాశీర్యదిం చెం 



చాలచ౦ద) యుద్ధ ము. 

చేవసళ్ తగళుల శృం గారపజచి 

బాలచం చాదు లు బొంగరము 

లాడ బోవుట 

పనీండిప ల్లంబులు చాగుగాలటి 20 

పట్టుజా లెలుదెచ్చి పరువడింప్పి 
A) 

ముందబనిలిపిరి ముద్దుపా కేళ్ళ 

బాలచందుండును (భాతృసంచయము 

వేడ్క_.మిజంగచాని వీపులనెక్కి 

క మ్యురగలితలు గణములుప్పొొంగి 

వింజామరలం బట్టి వసరు చునుండ 

గచ్చకాయలుకొన్ని కలిగినయట్టి 

తిత్తులు చిటుతలు తీర్చా నగాడెలు 

జూదమాడుటకయి సాగటాలుకొన్న్ని 

బంతులుపిట్రలు పంజరగ-నయము 80 

"పేరై నదేగలు పిగిలిపిట్టలును 

శారకావళి కీరసంఘంబు వుటీయు 

'నవాటలసాధ నాలవి వెంటగా౫ 

రయమునం-జనిబాలు రావులసరస 

మొల్ల పేరిటిరావి మొదటను జేరి 

తీశై నతగరుల డి వేదిక లం 

'బెనంబజచినటి పలువన్నె లమరు 
a లు 

రత్న కంబళము పె రంజిల్లనుండి 

బొంగ రాలాడ(౫౧ బూనిరా మేళ 

సరస మేడపిజనుల్ 'సంతసంబొప్ప 40 

బొంగ రాలా డెడు పొంకమంతయును 

బోయిచూడ(దలంచి బు ద్ధులునిలిపి 
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వనితలుతనయుల( బతులందండ్రులను 

అమృలక్క-_లు బొంగ రా లాట 

జూడంబోవుట, 

న త్హలమామల నడుగుటమాని 

ణ్ సంసారభారంబు6 జూలించి జడలి 

యొక్క_రినుక్కు_రు నొగింబిల్చికొనుచు. 

దమలోనముచ్చటల్ దగంజెప్పికొనుచు 

రయమునంబోయిరి రావులకడకు 

నాఫురవరమున నలరుచునుండు 

| వరవిప్రకామిని_వెశ్యకామినియు 

| చిడలేనిపొందుచే నెసగ్గాడువారు 

శతివిచారించిరి తమలోనందాము 

నాయునిపు తుండు నవమ _న్గధుండు 

చాలుండు సంతోపషభ రితు.(-జెయిపుడు 

తమ్తులుతానును దన నేర్చుమోణ 

బొంగరాలాడయం బూనియు'న్నా (డు 

| కనుంగొనివ _త్హము (గక్కు_నంబోయి 

యని విప్రసతిపల్క_ నా పెతోనపుడు 

“నేర్చుమోజఅలవెళ్యు నెలతయిట్లనియె 

నోయమ్మబాలుండు నుటుమనిపిడుగు 60 

పాపపుణ్యంబుల భావింపండరండు 

కకట 'సమావాంబు చనియెడు వేళ 6 

జీలలూడలందీయు. జేతులయిట్టి 

యా డెడుపొపల నదరంట(గొట్టు 

వెంగలిదుమ్తుండు వీతధర్ముండు 

వానింజూడ(గ నేల వాంభజనించె 
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నావుండు బాహణనారి యిట్లనియె 

ేంబోయివచ్చెద "నెలంతనీవుండు 

మనయనునోమటి యంగనామణియు 

పడంతినీదగుపొందు పట్టుట మొదలు %0 

శజడయాసియుండుట యెన్న (డులేదు 

చేండుని"న్ని డానీ చేసెటులుందు 
(ఎ) 

వ చ్చెద(బదముని వనిత తొ లేచి 

నీరాడికడవ ను నేర్ప్చుగాంబట్లి 
ల 

య _ర్రకుమానుకు నతిభ క్తి మొక్కి 

కనుంగొనివత్తుము (గ్రక్కు.నంబోయి 

యననవ్వి పెద్దలు నతి వెలనంప( 

గదలిరిక ర్చూర గంధులు చెలం 

చనిదీకి కనుడి నీ జలములనంత 
ఘు 

కప్పీననాంచును గడశేగం జేసీ 80 

నిర శ్రలోదకములు నించికదవల 

శృంగార మొప్పంగ శిరములంబెట్లి 
లు 

దురితబంధంబుల. దొలంగింపలేక 

కర్మఫలంబును గడవంగ లేక 

'జెలంతలు చనుదెంచి నిల్చిరచ్చోట 

నాళ్చర్య వాక్యాల నప్పుడిట్లనిరి 

యీోగండేపలనాటి చేలెడ్నుబవ్హా 
pay | 

తనయుడు సౌందర్య దర్పకుండితండె 

మార్తాండ తేజుండు మహిత శా ర్యాఢ్యు. 

డీచొప్పునీయొప్పు నీచక్కదనము 90 

నలవియేపొగడంగ నజునకునై న 

శ చాలచం్మదుని భార్య. 

తా అన తం దా. న న. ల 

లక కా లండాడాడాా దద కా 

బంగారుక లశాల బన్నీ రుతెచ్చి 

మదనారి నభిషేక మాడిం చెందొల్లి 

వ మంచాలకాకున్న మానితయశకుండు 

కలితసాందర్యుండు కందర్పసము(డు 

పతీయేలయానని పాయని వేడ్క. 

ముచ్చటలాడిరి మూంక లై చేరి. 

+ ఆసమయంబున ననపోతు లేచి 

పట్టు గాగిటీవాసీవైం డిటింకంబు 
ళు ఓ... 

నిల్చిబాలునింజాచి చనినరొప్పననియె 100 

నూరక్రయున్నా (డవో బాలచంద్ర 

అ నభ భొంగ రాలా దడేడు బుద్ధితో దఘ్మ 

'లెల్లను గని షెట్టి యిఫుడున్న వారు 

నీవుముందాడక యెవరాడరాదు 

దయనబాలుండు కొతూవాలమున. 

దోరంప్రుసందడి తొలంగింప్రువము నెను 

బదలవారంత పరుగునవచ్చి 
(6 

వెలగిబళాబరుల్ చేసిరి మోలం 

దంత్రజ్ఞాలగు మేటి తము శ్రా లేచి 
షా 

చేరియాటలనాడ చిలునవ్వునన్వి 110 

బాలచం దుండు బొంగర మును 

(దిప్పూట, 

బలపరా[కము(డైన బాలచంద్రుండు 

ఘనతరమాణిక్య ఖచిత మెనట్రి 

బొంగరంబగ చేత బూనుక యుండి 
మ తా దా రసా శల. అనా అనాలా. > oan PEE 

+ చాలచర్మదుని యన్న, (ఛావాణ షే క్రసంజాతుయడు, 
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-నేరదుపుచూడుండీ నిలిచిమో"రెల్ల 

దిరిగింతుంజేతిలో దీటులేనట్టు 

లవనిసెబడకుండ నంతరమందె 

పట్టియాడిం చెద బహువిధగతుల 

ననిచుట్టునున్న ట్రియతివలంజూచి 

య _త్ధమామలభ కి నమరినవారు 

పతినూటలకశకెదురు పలుకనివారు 120 

ఏినయహా నామాట వినుండిమారెల్ల 

దూరాననుండు.డి తొలంగికన్గొనుండి 

యని చెప్పి బొంగరం బర చేతంబట్టి 

ముత్యాలజా లెను ముధమున(జుట్టి 

చేయె త్తిహుంకించి స్టీరబలంబునను 

చేసినవడిమోజ వేగ మెపోయి 

సంయమో శుండను దటాతిందాంి 

మింటిమోది కె సీ మెటు(గులుగమ శ్ర 

* నన్నమ శ్రయను పేర నలరుచునున్న 

చక్కనికోమటి జలబజాయ తాకీ 180 

మీ౭గాలికిందాకి మించినములికి 

అన్న మ్మయను నెశ్య కాంత రు 
ఈ 

జెొంగరము దగుల నాెపె 

మూర్చిల్లుట, 

యర కాలుదిగివచ్చి యవనికి(చా6౪6 

డాంకినయా వైశ్య తరుణిభీతి ల్లి 

గగ నంబు కెంబడ్డ గతి లయంప మొంది 

తతీగినఖర్జూర తరువు చందమున 

 * ఈయెయే విషప్రకామినితోం గూడ వచ్చిన వై ళ్యతరుణి, 

దటుకునమూర చే భరమిోదనొరిగC 

జెదరికుంతలములు చిక్కులనొంటె 

మిక్కి-లి చెమట చే మీనివ(స్ర్రంబు 

తడిసెనుగుండియ దడదడమనియె 

మేదినీరేణువుల్ మేనెల్లగ ప్పె 

నీరీతింటడియున్న యేణా మీకడకు 

140 

బొక్ము.చుజేశిను బొలంతులగుంపు 

కప్పిరివలువలు క ర్లంబులందుC 
రాం 

గర్పూరజమును ౫” లయంగ నూలి 

పదతలంబులయందు(6 బాణులయందు( 

గసూరిగంధంబు. గలిపిపట్రించి 

సతు లెల్లక్రైతో్యోప చారముల్ సలిపి 
చింతింపంబోకుండి చెలిలేచునిఫు డె 

యనిపల్కు_నంత భో నామూర్శ దెలిసి 

ముకుళితవాస్తు.డే ముందజనున్న 160 

కోముటియన్నమ బాలుంనిదిట్టుట, 
క్రీ ట్ 

చాలునిలను(గొని బలుకోపమునను 

గన్ను లెజ్జంగం జేసీ కాంతయిటనియె 
(=) య 

నోరిదురాతు ్మడ యోరిదు ర్మార్ట 

(క్రిందుమోందెలు(గక కరలుచున్నావు 

గర్వ మే టికి నీకు “గాంతలయెడను 

గలిగి నందినవ 'లె( గట్రంగవలయు 

"నెలుకమాలిన చేష్ట లేలచేనీతివి 

మురియంగ "నేలనీ పొంగెల్ల నణ౯గ 

ముదిళిమద౦బునీ మురి షెంబు(క్రంగం 

దగమ కభూపతి ధన మెల్లనీదు 
న. 

160 
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సదసంబుంజేరిన సత్తువనుండి నాదరమొప్పగ ననియె బాలుండు 

(శ్రుళ్లుచునున్నా వు దుష్టమానసుండ 6నొప్పికల్టుట చేత నోరాపలేక 

నమరంబులోనిన్ను శతులు గుమ్మ యనరానిమాటల నాడితిగాని 

నడి చెడుపదముల నారసాలేయ. నీమోదంబగచేతి చేచేయ లేదు 

జా చెడుశకనులకు నూదులు గుచ్చ చాలులకాటలు పధ్యంబుగ నుక 

మీియయ్య లెల్లను మించిన బలిమి నాడిచిబొంగరం బదినిన్ను (దా౯కె 

జేరికైరులతోడ (శీయుద్ధభూమి దైవకృత్యంబని తలంపకాడితివి 

నుప్పొంగుచున్న వా రుర్వీకు'నెదుట నిన్ని౦క చేమందు నీరజ నేత్ర 

వారిలోయగలయు నీవడికానవచ్చు. యబలవుని న్నే మి యనవల దైన 190 

బోతుసీించామురీతి. బొదలుచు న్నావు 170 

మదమువటినగి త మాడిి._'మేడపిని 
లు per.) 

నున్నా వుకావర ముడిగ్గాడు. గాక 

యనితూలనాడిన నతిరోషమునను 

గలుషీ ంచియనపోతు కను లెజ్బ నేసి 

నాతప్ప్వ్పుమన్నింపు సయ భావము నను 

గరుణింపు”మనుచును గాంతకా వేళ. 

బచ్చవ న్నె లపట్టు పటము లేచించి 

ఫఘన మైనమందులే కాలంగట్రించి 

మాన్చికొనుటకును మాడ లేనూజు 
పటుబా లెనుబూని భామలనెలం 
ల య 

బరమసావాసేమున బాబుంగడో లె 

నప్పుడాయనపోతు నమరంగంజూచి 

పలికబాలుండునీతి పటిమసెలంగ 

(వ్రీయముననిప్పించి "వలందితో ననియె 

నమ్ముమాతల్లి నీ నైఠమ్మమాబు 

* మాయలెల్లను మలస్ సిదండే త్రీ 

పోయియేదిక్కు. నం బూనియున్నా రు 

తలపోనీ చెప్పవే తరుణిగో నేండు 200 

ల 

నాయం నాలుకా ఆలా సా ఆదాల ననా. రా దారా వనితలనదలింప వచ్చునామనకు 

——_—_—— నందుచేయబాతక మంటునుమనల 180 
డుకోమ రి నియ 

నని చెప్పితరు వాత నా వైశ్య సతికి ;, నావు టినా యిట్లని య 

న. 

గదలింపకుము నన్ను 6 గన్నమాయయ్య 

తప్పుకుమింన్రమని బాలచం దు buts ఫఘునమాయె౮ నుక 6 

డన్నవను (బౌ'ధి౯ంచుట. | నోపించిపలికితి గుబుతెటుంగకయె 

క == అరా వ వాలు చానా డాలు టు. ఎద ఉనతానా వ. = _— కాజా ల. 

* “మీియయ్య లె ల్లను మించినబలిమి |! జేగి-వై రులతోడ (శ్రీయుదభూమి | నుప్పోం 

గుచున్న వా రుర్వీశు నెదుట | వారిలోలలయునీ వడికానవచ్చుి” ఆని యీ కో 

మటి, స్ర్త్రీ యన్నది గనుక బాలచందు డ్మీ ప్రశ్న నడుగుచున్నా (డు, 



(7) 

మిోయయ్యాసనిన 'సమి[దంగ మరయ 

నిలమిదనిచటనో యేనుసిఖుంగ 

నైతమ శ్రయెటుయగు నన్న డుగకుమన్న 

నాటల(బాలించి యినుజోలుందాను 

ఛాలచందుండు తటి వద ీగి 
౧౧ ద 

(బహనాయుండు పోయిన 

యుద్ధరంగ మేఏ యో యడుసుట, 

చేీలెనవీథుల మేడషీం.ీగి 

"వేగమె యిలుసాచ్చి విన భుంబుతోడ( 3 

దల్లికి మొకి,-ర తనయులందటును 
(యమొక్కి-నదీవించి మురియు చునున్న 

త్ర ల్లితో బాలుండు తానిట్టువలి కె 

'వెలందిరో చమేడపీ వెలవెలంబోయి 

కళదప్పియున్న గి కారణం బేమి 

నయ మెొస్పనాయు.ండు నాయకు లెల్ల 

"నెక్క-డికరగిగో యెటింషంపవవు శ్ర 

యనుడు నావాక్యంబు లభివకణజణాముల | 

'శాలునిమాటలువిని యెతమ్త 

లుల 

నునతరశీగముల గతిేందనులికి 

తటిగినకదళికా _స్తంభంబురీతి 

గుండెలువటీయ-లె కుంభినినొర 7 
న. నా 

జం[ద్రమండలమందు సాంద్రంబు గాను 

జలదంబుకప్పీన చందంబు వెలయ 

సలలిఠకుంతల జాలంబు చెదరి 

కప్పినవదనంబు కనుపింపదాయె'. 

చాల చందయుద్దము. 49 

| గన్ను లనీ రాని కాటుక చెద? 

గళ బదనవరత్న కాంచనయు క 
థు ఇటీ 

వహోరజాలము" లె నటునిటుంవొలంలగె 

జమిలిముత్య పుచేట్ల చక్క నె యున్న 

పాపటబొట్టూడి ప్రక్కనబడియె 80 
చేనలి(దురిమిన విరు లెల్ల జారి 

పణేనుభూ స్థలిమిదం బజచినయట్లు 

కొంత సేపునకామె గొబ్బునలేచి 

ఫఘనమెనదుఃఖంబు (గ మంగ (బలికెం 

ఐతమ్మ యుద్దవిముఖములై న 

మాటలు బాలుసికిం చెప్పుట. 

జేసినధర శ్రముల్. సెడిపోయెనిపుడు 

వర పుణ్యజాలంబు వజణదనుగల సె 

నాభాగ్యమున కెల్ల నష్టంబుదోంచె 

నిటువంటికార్యుంబు నిచ్చలోందలంచి 

నాలుకెట్లా డెను సన్నడ్డనీకు 

బాలుండానీ*ేమి భారంబువచ్చె 40 

వినంగననిటువంటి వెట్టి నెక్క_డను 

__ గాలం౦బుననవ లె గానినిన్న న్న 

" ఫలమేమియని వాలభధయమునుబొంది 

ఫుత్రుండువిడ నాడి పోవక యు ౦డు 

బొంకుమాటల(ద ల్లి పొరిపొరిననియె. 

దనయు(డావికునీదు తండ్రులుమామ 

'లెల్లవిచారించి యేక భావమున 

మలి దేవుమన్న న మట్టాయెంగనుక 

నిచ్చోటువిడనాడీ యీంగిరివార 

"లేదిశంబోయిరో యెబులగనునుతుండ 650 



కం పలునాటివిరచరితో. 

యనినబాలుండు తెల్సి కప్పుడిట్లనియె 

చెన్న (డసత్యంబు లెజుగ నినీవు 

చాలుండు నిజధర్మముల 

వివరించుట. 

తగవంకేనాగోడ దబ్బరలాడ. 

జెల[కార్యమపూడీ (శీ యుద్ధభూమి 

మలి దేవసహీతు లె మాయయ్యి లెల్ల6 

జలముననున్నారు శమరంబు సేయ 

నవలశా(త్రవచయ మతివ్మి క్రమమున 

మూక లై(బహ్మాన్న "మొదలె న వారి 

గహనముక్ దావాగ్ని కాలిచినట్లు 

రా లఅ 

అజ కా a ద టు క లు క 

వ అదం జనతా దాట. యయా ముటునాయయోయాల ఆదాదా జాతా తనా నాకా ద వు pean es 

అనా పత 

దద్ధంబు సేయంగ( దలంచినవార 

లీసమయంబున నే నేగ కున్న 

నపకీతిలపాలౌదు హానియువచ్చు( 

దం(డికష్టంబును దప్పింపలేని 

పుత్రుడుండిన నేమి పోయిన నేమి 

4 జనకుందేష్యుత్రు డై జనియించునంచు 

గొల్లున వేదముల్ ఘాోషిం౦ఫుచుండు. 

దల్లిరోకావునం దనయునిజలిమి 

తసబల్మియేయని తండిదలంచు( 

బితృప్ముతులకునింత భీదంబు లేదు 

కార్యమపుడిశేను గదలంగవలయుం( 10 

గ దలిననీవల్ల. గానున్న దేమి? 

యనివిచారించుట యబ్బబ్బతగదు 

తల్లి రోనాకసా ధ్యంబిలలేదు 
అలా ఆ పలతముతోననలాంు గాడా అం ఆరయోంయారానారాపానారారా రూ లాల. 

(బహో శ్రందములంబట్టి బంతులాడుదును 

మృత్యు దేవత నాన "మెదిపి చేసెదను 

వారినారుల్ మెచ్చ గా నని చేసిమించి 

కామభూవిళునకుం గలబలం బెల్ల 

ఖండించి'వె చెదం గలియుగమందు 

వీరచరి(తలు వెలయ: జేయుదును 

దల్లియంపుమునన్ను 6 దదడయంగనేల 80 

చి త్టంబు చెడిపోవం జింతింపబోకు 

మనినప్పుత్రునిమాట కెఠమ్మవలి 36 

దనుక ౦బుకూడదు తౌళుముతనయ 

"తెలిసివిచారించి తెలిసెద నీకు 

నుండుమోవని చెప్పి యొ య్యన నేగి 

ఐతమ శీలము నాలో చనయడుగుట. 
= శ 

య _తృయాశీలమ్మ నతిభ కింజూచి 

కరములు ముకుళించి కార్యమంతయూును 

వినిపింపంజి త్తంబు వెరంగునుబొంది 

తరుణియాశీలమ్ల డై వజ్ఞనితతిం 

బిలిపించి బాలుని పేరట లెస్స 90 

(గహగణభావంబు (గహియించిపిదప 

వైతమ్మతోడుత ననియెనీరీతిం 

బటుపరా[క్రము.డైన చాలచందుంకు 

శీళలమయు పాయం౦బు సెప్పుట. 
అవాాట్టీ 

పదు నేనుదినముల6 బరిణామ ముందు 

జెప్పంగంబ డెనిట్లు నిద్ధాంతమందు 

చిడళలేకయడ లెద వింతిరోనీవు 

శ “అంగాదంగాత్సంభివనీ” ఆకా శైలి పుత్ర చామానీ? అనియు (శుతిప్రమాణములం. 



జాలచంద్భయుద్దము. 

నీశాంతయడలిన నిల్షునాతండు 

కాల మెన్యరి కైన గడోవంగ రాదు 

న న. 

(బన్నావ్రా సీన్యవ్రాలు వళ మెతప్పింప 

నీమాటకాత(డు నిలువంగంబోండు 

కన్న కడుపుగానం గాంతరోనీవు 

పడవలసీనపొట్లు పడవ లెంగాని 

100 

ఊరకయుండుట యుచితంబు గాదు 

శంబరానుర మెరి సతి చేతియందు. 

జెలువందనిల్సిన చిలుక కుసనుము 

* మంచాల తద్రూప మహిమగ మైన్న 6 

జాలింపగలడమ సకియనీసుతు(డు 

నావినియైతమ్మ నాంలతీకి మొక్కి. 

వీడనిచింతచే వెడలి తావచ్చి 

తనకుమారునింజూ-చచి దయనిట్టులనియె 120 

ర న. భయంకర రణరంగవ రృనతో నై క 

బాలుని భ య పెట్టుట, 

నోయయ్య బాలుడా ఒప్పుగవినుము 

పర రాజదళములు పెకొొనిరా | 

వాద్యసమూవాంబు వడితో డ్యోయ 

భునగజఘీంకార కలితరావంబు 

సాంద్రతురంగే పా విబ్బంభణము 

రధ నేమిసంకుల (ప్రబలళబ్బంబు 

లమితపచాలతిచ యాట్రహాసంబు 

న ల మాద ద కా "భరీ ఢథమాముల "ఇిళ్ళను్యుమోంత 

ఏకయైమించిన ెట్లుతా శ₹దవు 
- అ నా న ళా పా దా మా... కాట దా. లా. 

ననన ఆతా 

5] 

విలుకాడు ఇలరే౪ విచ్చలవిడిని 120 

ఒడివానపట్టిన చందంబుతో ప 

దట్టవకాశరవప ౯ భారలుగురియ( 

దస్పించికొనలేవు థై ర్యంబుమిర 

నలుగుల మెజు(గులు నవని వెనిండం 

గన్ను లంజీంకటి (గ్రమ్మణంజేయ 

బడద్దైలునీ. కులు పట్టుక తూరి 

చెయడ్డధార్యంబు( బట్ట లేవు 

కత్తులురుళిపింపం గనుంొనినీవు 

తా శెదచేరీతి. దందటపడక 

నీవేడరణమేడ నీబలి మేడ 

చాలులతోో నాడు పగిదిగాదోయి 

180 

చెక్కు_-లుమోటిన జిందును బాలు 

నుదురుమిటిన౫డు నూనెవె శ్లెడును 

గండతనంబులం .కోకుతనయ 

పిన్న వునీకిట్లు బిగుదులువలదు 

ననువిడ్నిపోవుట న్యాయంబుగాదు 

నావుండుబాలుండు నాలికిట్టనియ 

బూలచ 0|దుండు నిజ బలో న్మేషం 

బు దల్లి కెటీంగించుట. 

భయ మేులవెస్పెదు భామనాకి పుడు 

పుత్ర మోనవాంబున బొంకెదుకాని 

యెజులబేనాబలి శ్ర యిందీవరాతీ 140 

నలగాము.జెిలు(గును నాదుళర్యంబుం 

(బళ య'కాలమునా(టి _భెరవురీతి 
ము జా అదా భాజాలు జూరాల... ంకానాాలా లాలు. వ ఆలటాలు 

* * బాలచందునిథార్యు గండు కన్నను నాయకుని కూతురు. 



ర్ఫీ 

సెంధవవధ వేళ సావాసన్ఫూతి౯ 

విజయుడు రణములో వెలనీనకరణి 

గౌరవ సేనలో గదయిట్టితూరి 

వడముడియనిలోన (వాలినవిథము 

వాయాప్యుతుండు లంకవడితోడంజొచ్చి 

భస్మంబుగాయగాల్న్సి (పబలినభంగి 

రాకు సరణములో రామచందుండు 

వీరపర్మాక్రమ విగ్ (జెందినట్లు 160 

జలధిమధ్యంబున6 జరియించినట్టి 

భూరిమందర నామ భూ (ధంబుమాడ్కి. 

ఫాలాత్తు(డగ్రికౌ(ద పటిమమోిజంగ6 

(ద్రిపురంబులను 'నంవారించిన గరిమ. 

గాలాన్ని లోకముల్ గాల్చినపోల్కి_ 

జంగమ స్థావర సకలవస్తువులం 

(బళ యంబుముంపంగ ( బరిగినగచిని 

-గామభూపతి సేన గడగడవణంక 

వి([కమ[కముళ_క్సి విడివడంజొచ్చి 

పృధివి వెంలీను(గు చెంటలుగా( 

వివారింతు మదిలోన వేడుక కొలది 

నుర్వీశుదళముల కులుమనిపిడుగ 

గర్వించుపగవారి కంటిలోనెరస 

చెదురివ్వరేనాకు నీభువిలోన 

నలగాము బలముల నలినలిచేసీ 

వండంగ(దలేగిన వడువుననతికి 

చాత్తురమడు(గులు నిండనొన య 

మ మకయాకానానునానా యబ తనతాంటు. వనాల లలా నాంాకున తాతా. దు. దారా దాదాలబడాడాం వరా ద యాంాతులాు 

పలునాటివీరచరితి, 

దహానునిక డ్ణం బె దట్టమావనము 

బడబాగ్ని నార్చునే పొథోధిజలము 

భయదంపు పులికిని బశుగణం బెదుర 170 

జింకలకదుప్రులు సింవాముకీ డె 

చాలు(డననినన్సు భావింపవలదు 

చిన్న మిర్యమునందు. జెడునెకారంబు 

నావిని సుతునకు నాతియిట్లనియె 

సంతానముకై పడ్డకష్ట ములనోచిన 

(వతముల నైతమ్మ వే శ్వరం 

చెప్పుట. 

వినవయ్య బాలుండ వీర శేఖరుండ 

(కన్న కడుపుగానం గాంకుమిక్కు_ టము 

పుత్రమోవామువంటి మోవాంబులేదు 

దశరధథ్మపముఖ భూతలనాధవరులు 

పడిరివుత్రులకయి పడ రానిపొట్టు 

పుత్రులు లేసట్టి పురుషు భాగ్యంబు 180 

విపినంబులో(గాయు వన్ని లరీతి 

' కొొడుకులులేనటి కోనుల్ని బతుకు 
లు 

ఫూచికాయనియట్టి భూజంబువిధము 

క్త ఫున్నామనరకంబు. బొందకుండంగం 

ద ల్లిదం[డులం గావ( దనరయు.ంటజెకత౯ 

'బాలుండాననునీవు పొయుదు నేని 

నిమిపకాలం్టబెన నిల్వంగనోప) 

సంతానమే లేక చాలక స్ట్రించి 

అత 

* పున్నామ నరకాత్తాాయత ఇతి పుత్రః ఆని పుత్రశబ్దమానకు వ్యుత్స్తి, 



బోలచందయుద్ధము, 

యవనిలో (గల నోములన్ని యునోంచి 

తజచుగాంజేనీతి దానథర ములు 190 

ద &ీణతాంబూలతతులు సద్భక్కిం 

గూర్చి చూలవిడిచి క్రమ శ్రిరానుముల 

శా డిదు'గాను(గ లవికొ ల్లపెట్టి 

ఇండ్లిండ్లు నేసితిం 'బేదవి( పులకుం 

బా జైనదై వత భవనంబులందు( 

బొందించి ఇ వేద్య వూజలభ క్తి 

నామజామడమిద నన్న స్మత్రముల 

"వలయంగం జేసితి విస్తారమైన 

వనములోపల జలిపందిళ్ళనుంచి 

శీగిరికేగాడు శివభ కృతతికి 200 

నిచ్చితిరాగిచే నిర్మితంబై న 

ఫున కమండలువులు గ క్పెరచయము 

UU మరాంబకు (శ్రీ శై లపతికి 

రజతకాంచనము€ రంజిల్లునట్టి 

కాపా శ్రండఫలములం గూర్చిదతీ ఇలు 

కానుకలిచ్చితీం గడుభ క్రితోడ 

గారీమ హాళశ్వర ఫఘననామళిఖరి 

చిక్కి.యునోమితి చేలేశ్వరంబు 

దిగివచ్చినోంచితిం దిలపర్వతమున 

మొగివిస్టుకాంత నోమును సలివీలిని 12 
= 

మ ననా లలు నలు నాకాను. రా. లాలా. కలా వారక యాసంభ్య వతి౯నోమితిని 

దప్పకనోమితిం దగుజగబ్యోతి 

నే ౪రువని తలనింపుగంగూర్చి 

యీక బాణపునోము చెలమినో(చితిని 

బదుగురువనితల బాగుగంగూర్చి 

మద మమమ 

ర్ర్కి 

పచ్చవిల్తు నినోము6 బట్టినోమితిని 

నందికింబులగంబు నయతనిచ్చితిని 

ఢీశె లపధమునం జెలువంబుమోట 

నశ్వత్థ పజల సభివృద్ధిచేసి 

రమణీయకాంచన రజతతంతు వుల 20 

నళ్వల్గతరునవుల క లరంజుట్టించి 

ఇంటిపోతులకును 'బెండ్లిచేసితిని 

_ చీశటింటనుమోము సేసితిభ కి 

హనమ ల. తామరను. 

le: awe మన కనాన నన ాతాపాపానాతాాాలా 

జ ల ఆభ దద ల ల. క. హా —_ 

నియ లిశేదారేశు నిల్పినోమితిని 

గొనకొనిక నుంగొన్న గుంటికి నెల్లం 

జేయె త్తి మొక్కితిం జెప్ప నేసిస్సు 

కర మె త్రి మొక్కి-తీ క్యాయేనికేను 

బలుసోములీరీతి భ క్తితోంజేయ 

"నేబేవులడైనను నిచ్చలో మెచ్చి 

వరమోయ(డాయెనా (వాతశేమందు 80 

ననిచింత సేయుచు ననురునుగంచు 

దై వంబుందూజుచు6 దలంకెడు వేళ 

బాలచందదుని జన్మ పకారము. 

వింటినివచనంబు వినువీధియందు 

గజనిము శ్రీనోమినం గలుగు'సంతౌన 

మనువాక మునక ప్పు డానంద మొంది 

సెద్దలౌవి ప్రల బిల్వ (బంపీ 

ముకుళితవా సె (మొక్కి _యామోద 

వారితోోజెప్పీతి వాకలతుణము 

వినివారుసంతోప, విశాంతవతిని 
(వతకల్పజాలనుల్ వరుసంబెప్పించీ 

శోధించి చెప్పిరి శుభముహూాతకామున 

40 



ర్త్తీ పలునాటివీర చరితు, 

శాస్రునుందున్నది చానయీ(వతేము 

నంవత్సరమునిండ సల్చ్పంగావలయు 

నిదినిష్టుదేవుని కింవెన్మవతము 

శాస్తో9ి క్తృదినమున స్నా నమాడంగ 

వ లెనంచునున్న ది (వతకల్పమందు. 

జంద్రభా గానది సదృశ శే వలిని 

కలుగదుపలునాటి గడ్రయందేెల్తC 
G గ 

గృష్ణకుసమమిది క్రీతకానీయంబ 

ఎడమభాగమ్థున నెనయు. జీన్ను నికి 

జాపుగంబాలు ను త్పీరముఖంబుగను 

స్నాసమానదింజేసీ 'సరిగంచుపట్టు 

జెన్నారునానిమ శ్ర ఇవెటునశళీగి 
ల 

చుట్టు లెస్స్పనంటే నీ శుదిచెయించి 60 
| లు థి 

| అలికించిముగ్సల నచటంభెట్టించి 
OQ (A) 

వనదేవతనుభ కి వర నచేసీ 
paar.) కాం 

నయముగ ్ననాజావా నంబు గావించి 

*ఇ పలకల చావిలోపల నీరుముంచి 

' పొదులోపలం గడుభ క్రి తోంబోసీ 

సక ల ప్రకారోప బారముల్ చేసీ 

భూసురులందలు భుజియించుకొ అక్ 

దగిసవస్తువులిచ్చి తప్పకయుండ 

ఫలములనాహార పటిమత్మోంచి 

పర మేశుండెన్నుని భావించికొనుచు 170 
కో క్ర చి మ్ అ క క 

ఆలంథభరియించి:.కొంకునుపనుపు చెడపకగినముల నీలాగుజరుపం 
ఉాల్సిగంధ౦బును దనువునయబూసీ 

సంతోషమునంబోయి. స్వామియైనటి 

ఇచ్చ శేశవునకుం జేసీిచబోహారు 

గొ న్నా ళ్ళకానిమ్మ కొమ్మలిగిర్చి 

ఫలతతు లన్సించి పరిపక్వవకొను 

వ సైంతమందని వార్యంపుభ క్తి 

నై వేద్యదీపముల్ స(మ్రైతనిచ్చి జెట్టుఫలంబుల జెన్ను నికిము 

వై కుంఠళ్ళంగార వనములో పలను | సం తానమబ్బును వంశయపడకు 
నూకు. కారాలు అననా. మాలాగామాకా. కా కాయా. వతు. మత pr టు. అక యు రాకా... పాపాల: శల జతను. తా BT TT] 

* ఈ చావినిగురించి విచారింపంగా నచ్చటి నా మిత్రులాక రీతీరునం డెల్సినారు 

పలక లబావియని పిలువబడు బావి యిప్పుడు మాచర్ల లోలేదు, కాని చెన్న కేశ 

వుని యాలయములో నీశాన్యభాగమం దొక బావిగలదు. అది (బ్రహ్మునాయుని 

కాలమున. (ద్రవ్వంబడినదని (పతీతికలదు, తతూ్క్యూూప శిలాదర్శిత పెరాతన్యం 

చా శ్రతీతిని స్థిరీక రించుచున్న ది. ఈభబావిలో మజియొక చేదుడుబావి గలందట, 

నీశిప్పుడు నెండిపోకుంటచేం డానినింజూచినవా 'రేరును లేరు. అగాధమై జనో 

షద్రవకరముగ నుండ రాతిపలకలతో మూసి జీసియుందురు. బహుశః దానివలన నీ 
చావికిం బలక లబావియిని శీరువచ్చిన బేమో , మతియణ( జం[ద్రవంక మధ్య ఖొాగమం 

దొక తలుఫులబావియున్నట్లు చాలమంది జనులు సాధారణముగా( జెప్పుదురు, 

ఈ తలుపులబావి నే యొకప్పుడు పలకలబొవియని పీలుచుచుండిరేమో ! 



చాలచందయుద్దము, కీర్ 

మనుచుభూసు % లెల్ల నాడిరిగనుక ' వారకాంతలు నాట్య నశత చేంబనగ 

సంవత్సరమునిండ 'సల్పిత వ్రతము ' బహువిధగీతముల్ పొరకుల్ చదువ 

కడపటిదినమున కడుసోదమునను వివిధవిద్యలవారు వెన్వెంట రాయ 

దినచర్యపూజలం దిన్న గాందీర్చి 80. * జనిజమ్మివృత.౦పు సవ్యభాగమునం 

వి ప్రభార్యల"నెల్ల (6 బిల్వంగంబంచి జెన్ను నికెదుటను జి త్రముప్బాంగ 

సకలోపచారముల్ సమ శ్రతి'చేనీ నిలిచితిమప్రుడేము నిశ్చలమతిని 

చెట్టుఫలములను జిదిమి తెప్పించి 

పనీండితోంో సిన ప ళ్ళేరంబందు. 

బూజారిసంఘ మప్పుడుసను బెంచి 

తలుపులుబెజవెను దాళముల్ దీనీ 

చి త్తజోజనకుని నెన్ను నిరూఫు బోయిఎచి భయ భ క్రి పూర్వంబు గాను 

జేతులంబట్టుక చెళ్చునికడకు కన్ను లపండువు గాంగంజూచితిమి. 100 
వి, 

ఇెడలితింజె ల్లెండు వేడుక నోడం ఫలములుంచినజాల వల్లిక స్వామి 

గానుకల్ మొదలగు కలవస్తువులను కర్చించిశరణంబు నందెదమనుచు( 

గొని వెంటంజను బేరం గూరిమిమోజ జను వేళ. జెన్నుండు సత్క్బపమాని 

'సర్వ వాద్యంబులు సాంద్రత మోయ 90 పడమటిము ఖమాయె భావ మొట్టిదొకొ 

ల రాలా ల లర చ. ద కానా దాలు. అననా చను లుతలాలిాడాయానాటలాలాలా న. 

* ఈ చెట్టునుగుటీంచి యీ,క్రిందిసమాచారము తెలియవచ్చుచున్న ది. ఈ జమ్మివృ 

త మిప్పటికి 10 సంవత్సరముల్మ[క్రీందటివరకు చెన్న శేశవస్వామికో వెలలో ' థ్వజ 

_స్పంభమునకు నై బుతిభాగమున నై దుగజములదూరముని” నున్నదని చూచిన 

వారు చెప్పుచున్నారు. 20 సంవత్సరముల క్రిందట నే యిది నశించినది. “ఆచెట్టు 

చుట్టు వలయ మేర్చడి మధ్య భాగము క్రిందినుండి పె భాగమువరకుతొ జ్ర” యుండు 

నదంట. ఆ తొజ్పమెన కొద్దికొమ్ములుమ్మాత్ర ముండునవియంట, దీనిని జూచినవా 

రందటు తమ తండ్రులు తాతలు ముత్తాత లెలుంగని ఫూరగ్వకాలమునుండియు నా 

వృత. మచ్చటనున్నట్లు చెప్పంబడుచుండెనని వక్కా_ణించుచున్నారు. వ్యా 

నాయుండు మాచర్గకుగాకముంజే యీ చెట్టు చిన్న మొక్కు గా నచట నుండెనని 

యు వచ్చినతరువాత. జెన్న కేళవుని యాలయము ని_స్హరముచేసి కట్టించుచు నీ 

చెట్టును గొట్టిచేయక కడుమక్కు_వతో( బెంచి దానియందు మిక్కిలి యను రాగ 
ముగ8 వాడె యుండెననియు నచ్చటి జనులు పూర్య కాలమునుండి పరంపర గాం 

జెప్పుకొనుచు న్నారు. *ఇెట్టు శ్రూర్యమందున్న ట్లు పౌ(దు మొదలయిన యస్ఫుట 

మయిన చిన్నా ములు కాన్సించుచున్న ఏ.” 



ఆధు 
ణు 56 

ఆశేళమానస మతి ఖేదమంది 

సంచలించెనుగుండె రుల్టునంగద లె 

గద్దదస్వరములు గళములంగలి 7. 

దడంబాటునడలకు. దారా. నెమేనం 

చెమటలుజాంం6C జీశట్లుగమైం 

బరవళంబునమహి. బడీలిమూ చేళ( 

చెలివొందియంఠలో ధీగతనిల్పి 

బటుతరకా(దంబు భావమందలర. 

బలికితినిబ్బంగి భయమింత లేక 

ఆదియేమి స్వామి మాయపరాధమేమి 

110 

తల్లియు(దండియు జ్రైవంబుగురువు 

నీవకాకితరంబు నెటు మెవ్వారి 

నివాపరంబులకెల్ల నింటిబేవతవు 

తనువులు ప్రాణముల్ ధనధాన్యవితతి 
పకుష్వుత్రమ్మి తౌది పరిజనంబెక 

నీయధీనములేము నీ శీవంజేయు 

వారముమాకెల్ల (పభుండవునీవు 
సమ మాకంత కా. =, 

120 

ప నాన యాం ఆలా 

న. 

లునాటివీర చరిత, 

మణజవవుచానుల మదిలోన నెపుడు 

నీవాండననుచును నిశ్చలబుది 

శరణన్న మాత్రన సంరక్ష సేయ 

* (వతమునాకంచును ఛామరూపమున 

నానతియిచ్చితి వఖిలమువినంగ 

రీ సకలభర ్మంబుల సరవింద్యజించి 

ననొ్క_-క్కు_నిచె శరణంబంది తేని 

'సర్వపా పంబుల సమయ(జేయుదును 

వగవకుమదిలోన వలదుభయంబు 180 

సత్యమిమాటని సవ్యసాచికిని 

దయతోడం గృష్టావ తారంబు నందు. 

బలికితివటుగాన భ క్రితోనీవె 

శరణనియంటిమి సతులము మేము 

పడతులు మొల పెట్టం చాలనగలదు 

పనితలరతశ్నీంచు చాండవునీవు 

+ గౌతమభామిని ఫఘునమైననీదు 

పాద రేణువుచేతిం బావనంచాయె( 
అంతా... అ క ద ద ద న... న. రోవంాటానానాడు 

* విభీషణ డన్న చే పరిభవింపంబడి శరణాధి౯ాయై రామునివద్దకు రాయగా లక 

ణుండు రాకుసమాయబు నమ్మ రాదని శ్రీ రామునితో జెప్ప నతండు “అభయం 

సర్వభూ తేభ్యో దదా మ్యే తద్వృతంమమ” అని వ్యాకుచ్చినట్లు రామాయణము 
లో లల. కోండ మునందుం జెప్పంబడినది. 

ర్ సర్వధర్శాక పరిత్యజ్య | మౌా'ేళం శరణంవ్రజ | అహంత్వా సర్వపా పేభ్యో 

మోతుయిప్యామి మాశుచః॥ అని గీతాశ్యా స్త్మంబున మోకు సన్యాసయోగమునం 

దు (శ్రీకృష్ణుడు సప్పిన వాక్యముల నే (శీనాధుం డిచట సూచించియుచ్నా (డు, 

+ ఈమెెపీ రవాల్య. జేజేందునితో సంగమించినదని ఛభత౯ాయెన గతము డీమె 

ను శిల యగునట్లు ళపీంచెను, తరువాత (శ్రీరాము(డు సీతను వివానాముచేసీకొను 

టకయి మిధిలాపట్టణమునకు( బోవుచు గ "తమాశ్రమమున నున్న యా శిలను దన 

పాదముతో స్పృశింపయ చే శాపవిమోచనమై యవాల్యశరీరము దా ల్చెను, 



(8) ఛభాలచంద్రుయుద్ధము, ర్? 

గరుణ చేయును. + గాంతడీర్చితివి | కరయదునీమది. కాసంత యైన 160 

వల్ల వీజనముల వాంధందీర్చితివి 140 నీజీవనంచేల యీ బేవా మేల 

గీ (దైపదినానము( దక్క_జే నీతిని | నీకై న ప్రాణకూల్ నీశెయర్సింతు 

శా కాచితివు త్తరం గడు కీేమనోడం | మబలలమనియెంచ న్వర్ధ్భంబు గాదు 

బూనికాంఠలనిట్లు ఫోసించి'నావు "నెత్తురునీ మొద నిండ(జ ల్లైదము 

(పొణులంబోపింప భొరంబునీది చూడుమా సాహచ న్ఫూతు౯లనను చు 

మిక్కి. లిదయగద్దు మెల6తలయందు | వాయగకరోష గమావేశమెనల 
నీపట్లనీమది యినుమాయె నేమి నొఆలమట్టుకు కత్తు లురవడిదూనీ 

కటకటానీకింత కాఠిన్య మేల వకు దేశంబుల వదలకయుంచ 

నీచగణంబుతె చెటినమిినాము మాటుము ఖంబాయె మగిడి చెన్ను ౦డు 

తిరిగి చూడఫుమాకు దిక్కె-వర య్య ఫలములప ల్ళెంబు స్వామినన్ని థిని 160 

భరరర. హాకా భమానాచాపాలా బలరామ దానను సనవాలనయానానానాాంాపుపనానాన శాత. సాతానానందంలనా బాసిన. ద అర. మాటు కానాల అలానా మద మా యతాానతాదానాలాలా మానా. కానా నా నాన మం. పాన. అలలను ఎనన ాడానా దానా నాతనానాతాడాలుదాతాంనానా.. కా. దనాబంనానాల్ ఎసింలెనపొలెపెా రాసాను చం క. జానాలానానాలాంలాని పాము ద నలు జననాల. 

+ ఈమె కంనునికి గంధము మొదలగు పరిమళ ద్రవ్యములు జెచ్చియిచ్చెడు పరివా 

రకురాలు, ఈ"పెమటుగుజ్జుదై మక బేవాము గలిగియుండేను. | శ్రీక ఎమ్హుండును బలరా 

ము(డునుగ లనీ (జేప'ల్లెకుండి మధురకుంబోవునప్పుడు వివిధగంధ్నదవ్యములపొా (త్రను గ౦ను 

నివద్దకు గొనిపోవు చున్న కుబ్బనుంజూచి యా మెవద్దనున్న క లపములప్మాత్ర నడిగి తీసికొని 

చారిద్దరుపూ సికొనిరి, శ్రీకృష్ణుడు జబ్బను మెచ్చికొని యా మెకుబ్బత్వము పోవునట్లను 

(గహీం చెను, 

§ కపటద్యూతమున ధర్మరాజు పరాజికు(డైెనతరువాత సభాంతరము న రీడ్చిలేఐ 

డ్డ (ట్రౌపదియొక్క- ప్రటంబులు దుర్యోధను నిశాసనమున దుక్శానను. డొలుచునప్పుడు 

శ్రీకృష్ణుడుక రుణించి యొక వస్త్ర మువిడువ గనే మతీయొక వస్త్ర మామెజఘనమండల 

మున బాయకయుండునట్లుచేనీ యామెమావనముంగాపా డెను, 

4 పొండవసంతాన నకలగర్భవిషయంబుగ నళ్వద్ధామ య, న్ర్ర[పవేరాచనంబు చేనీన 

ప వఎదయ్యిత్రునుత్త ర గగ్భంబుననున్న వీందమును హీంసీంప శ్రీకృవ్ణాణావీండమును 

రశీంచేను. 



58 

నుత్సాహాముననుంచి యొయ్యన[ మొక్కి 
చేతులుదట్టించి శిరములువంచి 

కమలామనోహూర గజరాజవరద 

కాందనాచలధీర - శందర్పజనక 

పథ్నీందవాహాన పన్న గశ్రేయన 

శశిరవిలోచన జలజూత నాభ 

పరమదయాకర పొపవిదూగ 

కామితముంజార ఘననీలవ ర్ల 

మాకాంకులీ డేకు మాచర్ల ర్ల చెన్న 

ఆనిసన్ను తులు చేసీ యబలలమెల్ట. 110 

గను చూపుపదముల. ౫ట్లి1౧ని లిపి | 

నియమంబుతోడుత నిల్చిన వేళ 

నర్చించు వై వ్షవు నంతరమందు | తీథ 

నావేళ మైెపలె_ నందలువి న | చె 

గోపింపమిమిద( గూరిమికలదు | 

మనములనిల్కు_డ మగ శింబు జెలియ 

నరయంగ6ందలంచి చేనటుమళ్ళి నాడ | 

భ క్తి కి మెచ్చితి భయమంద(గూడ 

దనిపలు్క,-నంతలో నతీవేగమునను 

బ ళ్ళెంబులోపలి ఫలమొక లెగిరి 

వచ్చి'నాచేతుల (వ్రాలినచి త్త 

ముప్బాంగిజోహారు లాయ్యానంజే సీ 

180 

గుడినుండి వెల్వడి కోర్చు_లుపూజి 

విజసవౌ దెసశేగి విప్రాంగనకును 

జ ఫలమిచ్చిమా కెల్ల బంచియివు శస 

చినిమిదిఖండంబు లేర్పడంశేసీ 

యార్వురు సతులకు నాగుఖండములు 

పలునాటివీర చరిత), 

మేగతోడుతనిచ్చి మేల నదొకటి 

నాచేతికందిచ్చి నాంతితానొకటి 

పుచ్చికొన్న ప్పుడు పోలంచితోనంటి 190 

(బావ్మాణకులమున( (బభవించినావు 

సకలజకుల్ మోకు సాటి రాందగదు 

పొలంచిముందణనీవు భుజియింపవమ్మ 

యటుమోద మే మెల నారగిం చెడదము 

నావిన్ని బావా శ్రా నారియారీ రి 

జేసినత ర్వాతం 'జెలంగి మేమంత 

ఫలఖండములంనొని భత్షీణచేసీ 

కరముఖపొదముల్ కడిగియా మోద. 

బోయిస్వామికి.మొక్క_( బూజరివచ్చి 

లప సాదరుల్ తిన్న గానిచ్చి 200 

లు వె నపదపీరి శిగములం బెట్ట 
టి - 

, చెకుకకునడచుచు నం 

మామాగ్భహాములకు మరలినయస్ట్ర 

గర్భ్భంబులా యెను గంటినినిన్ను 6 

జాలక ష్టముమోిద జనియించి నావు 

నను6దా సీపోవుట న్యాయమానీక్ష 

ఐతమ్మ నోకభ రంబున బలఏం చుట. 

చిలమితోో "నింక నాయడు "నెదుట లేకున్న 

(పాణంబు లేభంగిం బట్రంసగలలను 

జనియొనుమోతం(డీ సమరంబొనర్చ( 

దోడునీవుండిన దుఃఖంబు లేదు 

ప్రోసింతువీవని భుద్ధినఘీ శ్రతిని 

బడ్డకస్ట్రం బెల్లం బరులపొలాయె 

13 
0 



బూలచం౦ 

సంతౌానహీననై చాలదినములు 

బహుతరదుఃఖంబు పాళశై తింగాడుక 

స్వామిసత్క్హ్ప చేత జనియిం౦ంచి నాడ 

వానాటనుండియు నడా ఖేదంబు 

చేములుపూ నెను వేములుకా సెం 

౫డసారిఫలములు కాకులకాయే 

మనుజరకీణలేని మల్లె పూదోట 

నథఢీంజాఅపోయిన వడుపయ్య(దండీ 

జలముడ్కు_ సెనము సె జల్లినభ౦గి( 

గవ్బీనకుంపటి. గాల్సినరీతి 

నణంగినవగ పె, నధికమైపొర ల 

నీడనిధానంబు నిలిచికన్నట్లు 

నద్గలోవ( జంబు వడంగన్న మాడ్చి. 

గుడింజొచ్చిబేవు గన్మానినవిధంబు 

కంటినిబుత్రుండ కాంకు తోనిన్ను 6 

దా డేక్కు, పురుషుని తల్లియా సతికి 

గడమిద నాడు శర్క_శులితల్లి కిని 

శూరునితల్లి కి దుఖ మేమీలేదు 

పందలి పుట్టిన (బతుకంగలరు 

ముందజనీవున్న ముట్రి శ₹:0బుమిలటు 

దూరాననిల్చినం దొడరునుజాలి 

కుంతౌలనారికి గురు చేవకృపను 

సంతానమాయెను జక ్క_(౫ నంచు 

నకలభూములజనుల్ సంతోషపడిరి 

తప్పంజూ చెనుగదా జై వమీ వేళ 

బవరంబునకు నేగం _బెనమెనావు 

వీర మాతలకును వీర భార్యలకు 

20 

ద) యు ద్ధ ము, $9 

విషమిచ్చియేంగుట లికితంబునీకు. ఉ0 

దరువాతమితండి దగ్గ అక రుగు 

మనియిట్లువగ చెడు నైతమ శ్రజోాచి 

బాలుండీగతిం బ ల్కె-౧ంబటు శౌర్యుమలర 

నమ శ్రరోయిబ్బృంగి నడల నీల 

బాలచం దుండు ఫర ధర్శప భా 

వా లా వత తె. న. మ వంబు దలీికి( జెప్పుట, 
ళు 

కారషమ పురమందు సునప రాశ్ర మతం 

re చానా ంనా అ దంగడ్రులునిల్చుండి దండు సేయ ౦ 

చేనిటనుండుట నీతియేత ల్లి? 

యుండుమంటకునీకు నొష్పునామనను 

నీచెటుంగ నిథర మేచెటుగుదుచె 

(ప్రాకృత భామల పగిది ల్కె_దవు 

వెల్టీతనం'బీల వీరుని సతికి, 

50 

గాయమునిత్యంబు కలి శ్రహుళ త్ర 

జలబుద్బుదవిధంబు తమీణభంగురములు 

సట్న,[క వతుః౯లు సకలభుూాపతులు 

దనిరి బీ శ్రిదౌడి సర్వ బేవతలు 

భూతంబు లెదును బొలియుచునుండు 

శౌర్య సత్కీ_తు ౯లు సమయ వెన్న టికి 

సనకలపురాణముల్ సద్దర శక థలు 

నీతికాస్ర్రంబులు నీవెటుంగుదువు 

పౌరుసాధికతచే (బ్రతుకుట లెస్స 60 
— or 

జననమరణములు జనులకునిక్క 

మాలయ ౦బుననున్న నడవిలోనున్న (6 

న. 

దష్ఫక తార్కొాను. దథ్యంబు గాను 
Y 



60 పలునాటివీఠర చరిత), 

జంణ్యలోక ౦ బన బొంఢునూర్షముల చై శ్యులనియమించి వశుల-గాం జీ సెం 

వినిపింతు సతి విశజంబు-గాను జర్సి ంపనీమా౭డు. జూతులమవారి 

* సజ్బనసంగతి సంసార మెడల శు[కూపషకులం జేసె శూ(దుల'నెల్ల 

గురువుబోణించిన గుబీమోదమనను 

నిలిపిమరణ మెంందు నిశ్సఖుండిెక (డుం 

(పాజ్యస్మామ్రాజ్య సంర క్నణమందు 

ఘనరణమునలీ "ము శ్ర గాయాలనొో”ంద 

సరవి వూలవబాలి జననంబునూకు 

చెలనులమైలిమి వీరజీవనత 

విపుల నేవింప విజ్ఞాన మొదవు 90 

త్మత్రియ నేక్షచే శార్యంబుగలుగుం 

మననుచలింపక మరణంబునొందు గడు వైశ్య సేవచేం గలుగుపంప త్తి 

వీరలిద్దబు లెస్స విను వీధి శే? విక్ర్షన్ముక మరూఢి వెలయుటం బేసి 

యాదిత్యమండలం బరుడారంజించి తమసరిగా మము' శ్రదయి చేయుచుందు 

పోయి పుణ్యంబుల భూమింజొందుదురు 

"ముదటికార్భముబూను ముఖ్యత లేదు 

| 

| 

శౌర్యపరా(కమ సంపన్ను (డొకండు మేము రాజుల(గొల్ని మెలయు చుండుదుము 

తప్పీనమ మె డట దయ సేయగలరు 

శస్త్ర ధారుల కెల్ల 'సమరం౦ంబు + కూడు 

కార్యంబు చేమాళు: సంపొద్య్యమగును శార్యంబుచాలించి సక లధర శ్ర్రహోలా 

వినిపింతు నికనొక_విహీత ధర శింబు నేసినసత్కీ._ర్థి చెందదుమాకు 

మనువు బోధించిన మార్ల మేయిదియు( 100 

బగమాత్మకృష్ణుండు భ0౦డనభూమి 

సవ్య సాచికి-టెల్సి సకలధగ్మముః: 

బాలచందుకు స్వధర్మ నిరూప | 

ఇంటు సేయుట. 

చి త్తంబునిల్సేయుC జోవియొ గ్లివినుము _ నటుమిదంజీయించె నధికరణంబు 

(పృపథమంబున- (బహ్మ్మనిరి శ్రి చి 80, జనులక్రగప్టంబు సమకూరునపుడం 

వరషిప రాజ్యవ్య. _వెశ్యళూద్రులను | ్రీవీంవీఠ్యంబు శెదరంగంజేయు 

వేదవిద్యలయ౦దు వి ఫులనుం చె ' చేళంబు పరన్ఫపాధీనవకాన పుడు 

రణకార్యముల యందు రాజులనుం చెం (శ్రీవీరసత్వం బు చిక్కంగ ఒట్టు 

ప్త యాచి పు. | కర్రా ses 
ను sia he అలలా రాలు క. అమ ద 

* ఈ విషయమే క్ర సీతియందు( జగుస్థాధ్యాయములాో న 

షష్థ్థ ప్రక గరణంబునల జెప్పంబడియున్న డి. 

+ ఆహారము. 



బాలచంద)తయుద్దము. 

(శ్రీవీరరక్తంబు చిగిరింపం జేఈఈ 

రాజసేవకులకు రణమేుఈఖంబు, 

ఇది గాక య$౦రోొక' స. “హీతు న్రవినుమి 

101 

* యలరాజోకోముచే నారు డెన వెనుక ( 

గొమ్మభూ మోశుండు కోవీంచిన పుడు 

ననఘుడు గనాతండి నా చెయ్యి.బట్టి 

కొనిపోయియొసప్పీం చె. గొమ శూపతికిం 

దీర్చునుమునపగ ధరుండిరం జె 

యి ఇడచేసితి నే చాలచందు 

ననిపల్కె_నోయన్ను, యణమజ లేక 

యానాంటనుండియు నాయొప్నగింత 

నాటియానున్న్యది నామదియందు 120 

నాహారనిద్రల కరుగదుమనసు 

కార్యమో వేళను గదిసియునుం డే( 

(బాణమైననునిత్తు( బగయైసండీ త్త 

+ దప్పిలేవారికి దాసుండనగుదు 

మననొప్పదిందుకు మము(౫న్మ్మతల్లి 

యజలేక చెప్పిచి నంతరంగంబు 

బిరుదుళూరుంఢ( గాని సిన్నను గాను 

మగువలుం డెడు నట్టిమందిరంబందు 

నుండుటళూరుల కుచితకార్యం బె 

| ద ల్లిదీవ నబొంది తగవీతి చేత 

6] 

యెక్క్యు వపల్క్క_కయింక నూరకులిడం 180 
జననమరణఆములం చాలు ఫపుమునకుళ 

బుట్టు ఫుట్టువునకు జు(త్రులునీకు 

జన శ్రేన శ్రింబున జనశులు నాకు 

X~లంగుచుండుదు రిదిక మలజోనియలి 

దుంఖంపంబని లేదు తోయజగంధి 

దీవించినన్న ౦ఫు ధీరతతోడ 

భయమందకీలాగు బాలు(డువలుక 

భార్యకుం జెన్పి రముద్ధ మున కేణముసీ 

బాలచం దునితో నై తమ్ము చెప్పుట 

నెతమ ్రొడుకుతో ననియనీరీ తి 

సమరంబునకు నేంగు శార్యవంతులక( 

140 

దీవన(గొనిపోవం చేజంబునుము శ్ర 

నడచిరి సెద్దలీనయ మాగ్లనునను 

మనసుంచి నామాట మన్ని ౦పునుతుండ 

యనవుండు “నితవము శక నియె చాలుండు 

తల్లి నీదీవన తలు దుమాకు( 

గులసతిదీవన కొనుటయేలాగు 

నోగు ర్రఖుంగదు నాతిమాంచాల 

ద మ తానా నాతాాలునా. వతాతానా తాం లాం. దక డాలు శాల పలాలు. అద లాలూ ర క. మ. దాతా తాకు నను న. ర కానా ల ద దనం కలదానా ద నావలా అ క మా త నా న ఉనాన... న న ఆ 

* Vide foot note in page 8. 

f అయిళే, పోయిలే, వచ్చితే ఇ త్యాదిరూపంబు లసాధువులని కొందణి యాశం 

బుకాని భారతమునందట్లి (పయోగములుకలవు, సోమయాజి విరటపర్యంబున( జతుర్ధా 

శ్వాసములో' ‘6 దవ్వులవి టీగినబారులు | నవ్వుదురం కె మేలు మేలు ననునొ(గకునీ | (క్రొ 

న్వజుగ దేని(దలపడు। మిన్విధి(జని లేమి యనుచు నే. త్రినతిక్ 6 ఆనుపద్యమునంగదు( జని 

నశోమియనుటరకు ఒనిలేమియని (ప్రయోగించి నాడు, 
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యేనా పెపోలిక యొట్టిదోయెజుంగ 

మనయి ల్లెజుంగ దు మగువమాంచాల 

ఇానయింటికి చేను జనుటయే లేదు 

నీమాటనినకున్న నీతికాదనుచు 

వేగంబపోయినం (బియు రాలుకిని సి 

150 

( | యొగ్గు లెన్ను ను నాకు కీ సరకా టె 

సానాసల్ మూర్థలు సకియ లె ల్లెడల 

మాటమంచిది గాని మనసుక త్తెరయె 

పూర్వజన శ్రఫలంబు పొందిక (బట్టి 

యాలుమగలం జేసె నజుండుమమ్ములను 

నాభాగ్య మేమియు నాతియెజుంగ 

దింతికిదుఃఖంబు ' “హిచ్చుగనుండే 

నపరాధమధికంబి యను శ్రి నాయందు 160 

నీసమయంబున నేనేగరాదు 

నాతులభావముల్ నము శ్రిగలేను 

ఐళతొంట మాంచాలద్యర శ్లీగుట 

నావినినుతునకు నాలియిట్లనియె 

నటంజనివృత్తాంత మార సీవత్తు | 

ని దృటెనేయుండు “మెదచటికింబోక 

యనుచు నేరాండడ్రు తానందలా లెక్కి_ 

ర్ట గండువారింటికి (గ్రక్కునంజనిరి 

ము త్యాలలఘువమ్మ ముందల నే | 

భునమైనపీర్నే ని గౌరమ శ్రయరిగె 

దంట గా వెన్వెంట చాదులు వెడలి 1/0 
న. 

§ బాలచంద్రునిమామరద్దెమైన కన్న మ నేనియింటి పేరు, 

పలునాటివీర చరిత, 

కై తమ్మయీరీతి నానందముగను 
వచ్చుట్నగహీయించి చారని ప్రీతిం 

+ జెలువొందనేఖా౦బ చెళ్లిండ"నె శి 

వివరించిపిలిచెను 'జేడుకతోడ 

జెలను నాయునిభీము వేగ మేరము 

మలి శేనియాచము మను జేరరము శ్ర 

' పీనములినాయుని (ప్రియురాలైన 

చందమ్మయిచటికి జయ్యనరము ్మ 

నోపినాయు నికూరి థ్రీ కలకాంతలవీ, శ్ర 

నను6జేర రావమ్ల నాతియటిం౦ంచు.6 180 

బిలిచినక చ్చిగి (నీయ మెనలార 

వారునుదానును వాంధలుమోజ 

నైతమ్ముకెదురుగ నటిగికొంపోయి 

కనకపీఠంబుల గరిమతోనుం 

నప్పుడుమేడమె నలరుచునున్న 

మంచాలదిగివచ్చి నుఠ్యాదయె'సంగ 

నత్తలశెల్లందాన నురంగ| మొక్కి. 

కస్తూరి పునుగును గలిపినయట్లి 

యగురుళంధముయబూ సి నంగనలకును (6 

జేకట్టుకడియముల్ చెలువుగనిచ్చె 190 

మటీయును మాణిక్యమయ మైనభూప 

లంద టీకినొ'సంగి సార్ష మొందింప( 

గోమలులందణజు కూర్చున్న వేళ 

వదినెయకా వైతమ్మువదనంబుసూచి 

వినయంబుతోడుత వెలందిశేఖాంబ 
ద. నవ. 

1 ఈమె కన్నమనేని భార్య. బాలచంద్రుని యత్తృ మంచాలయొక్క_త త్రి, 



చాలచందయుద్దము. 

ఆక్కు-లుచె ల్లెండు నళ్యంతక రుణ 

| నాందోళికా రూఢులగుచుమోళెల్ల | 

వాకు చ్చెమాంచాల (పొఢమమోజ 

నినుమంత నా సౌఖ్య మెటుండునీదు 

మము(జూాడవద్చుట మాభాగ్యమరయ 

మిరువచ్చినపని మోికోడ లైన 

తనయుందో య త్తరోదై వంబు కెటుక 

పాొపప్పుమాటలు పలుక ౦ంవలదు 

మరుని పట్ల పుదంతిమాంచాలమెఅు(గు 200 వెంయభుజించుట వేళ్యగేవామున 

దక్కి.నవారికి. దరము'కాద ణెను 

దనత ల్లిమాటకు. దనయమాంచాల 

నవ్వుచువా[క్రుచ్చెనయ భావమునను 

మాయ శ్తతనకొడు)._. మగటిమిసెలం 

నాజిరంగంబున కరిగెదనన్న 

నాలుదీవనగొని యరుగుమాయ "నెను 

మొ౫ము చెల్లమిరాక మొగిందలవం చె. 

బిలిపింపుమనివచ్చె వేగనాకడకు 

(బహ శ్రగార్నెనుమము a చాల్యంబునందు 

సమరాననాత(డు సమసీన నెనుక 14 ననా. 

వలానే 

వెంట నేగెదన త్త విడువుమోమాట 

పంపుము ఫ్యుతుని బవరంబు నేయ 

ననినభీతిల్లుచు నై తొంబవలి కెం 

బరమపొతి(వత్య పొవనమూతి౯ 

పతిభ క్తిగల్ళిన పద్దాయ తాశ్మీ 

"నేనువచ్చినకార్య మీ వెటీంగియుకు 

నిబ్బంగింబల్కు_ టి యేటిక మంబు? 

పతినెడయాయుట భావ్యం బెనీకు 

చీగంబులతనిపి నిలుపకుమదిని 

గట్టుచేసితి వేని రాండువాండిటకు 

నిన్ను (జా చినయ ఫ్లు నిలువం౫ సోపు 

ననియిట్లువలికిన న _క్హకు మొక్కి. 

| 

| విడియంబు సేయుట వెలయాలియింట 

సౌఖ్యంబుపొందుట సానిధామమున 

| నానోము ఫలమే మొ నలినజూనియతి. 

| శేసీనకొవిడిపింపం జేసెనానారి 

భోగంబునొంబె ను పొలంతులువారు 

చావనోచిన మట్టి సకియను నేను 

సరిచేసియీమాట సభ నెన్న రాదు 

నీష్యత్రునడవడి నీచి త్స మెజుంగు 

నీవుక త౯ావుమాకు చేమివ్యా కుత్తు 

నాడవలయుమాట లాడిలి.గాని 

నీబుద్ధి కెన్న (డు, “ేవెలిగాను 

డెజవరోమదిని సందియమునువదలి 

పంపుము బాలుని బగతీ క్పటకును 

బోయెడుపయనంఫు బుద్ధీమాన్సింతు 

చేడేండ్లనుండి తా +" నేమాజనటి 

వేశ్య వెమోహ౦బు విడువనొనతులా 

నీయానవీద్ధంబు చేకల్లలాడ 

ననిపల్కు_కోడలి నాలింగనంబు 

చేసిపు త్తడికమ్మి చీరలురత్న 

కాంచనమయ నైన ఫఘనభూపషణములు 

చెట్టికో డలిక ఫు (ప్రయ మేపుమోణం 

గొల్వులోపలినుండి గొబ్బునలేచి 

68 
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64 పలు నాటిఫీర చరిత. 

వియ్య పు రాలిని చెనణౌ?లించి 50 వృద్ధకీ లాంబక జేడ్కతోముక్కి_ 

కోర్కతోశీలాంబ కోడం డుతిరిని మైతాంబముద తైన యక్షులనెల్ల 
యందలంబులనెక్కి. యతిమోద మునను. దిన్న (౫ నేవించి దీళనవడదశి 

దమతనుయిండ్లకుం దా శే/ిరప్పు యొలమినిందమ్మలం నిరు బె సంగొలువ 

౫ తాంబనుకు(జూాచి యనియెనీరీగి (బాబాణుల్ డీనింప భట్లుపొగడలయ 

నాఠతిపొాటలవాక లాడుచునాల 80 

సానిశేనామునకు జరకషన"నేయ౫ 

రావయ్య బాలుండ 'రొజాలదిగొల 

గండువారింటికి( గదలంగవచ్చు 

వాకిటిముందణ బాలుండునిలి బె 

§ శ్వ్యామాంగియప్పుడు సకియనుజూచి 

బడలియున్న దటంచు( బలుకుము పోయి 

నాలి చేదీవన నంద౦గవచ్చు 
న 

నని చెపి ప్పీఫుత్రుని కధికధనంబు 

మాడలువీరలు మణిభూపషణములు 

కస్తూరిక ర్చూర కలితగంధంబు 60 
ఆశీ బాలచం[దు(డు వేశ్య యింటికి 

చాగాలుచక ని పక్టపణళ౯ాములు 

తగువారిచేనం పెం దనయుని వెంట 

(భావా శ్రొదెనులకు భ(ట్రా జులకును 

జనుట, 

యనగ నాసకీయ బయటికి జీ తెంచి 

తలనొప్పీ చే(జికీ స. తను మెక ్క-_ జీండు 

పొన్ను సె[బెెరలుచు బాధనొందు చును 

నున్న దియంచును నొయ్యనం జెప్ప 

చాలచంద్రుండువిని పలిశానీరీతి 90 

గరిమ గార్భ్రయపవూాకి కలనికి చేను 

నాటపాటలవారి కఖిలార్థితతికి 

దాసజనాళీకి దాదులకెల్ల 

దానంబ్రానర్పుము తగినమార్షమున 

న త్రలు మొదలు” నంగ నాతతికి 

ధమాక అ ద అ ద ద వాయమునాయి ఎనన లన ద... ద న వలా వచాను. 

పంటతో నిము శ్ర వేర్వేరసాము శ్ర 

రాజుకుముంత్రియై రంజిల్లుచున్న బోవుచుధనమిచ్చి పోక లెనంచు 

(బహాన్న సుతుండవు బబాుఎదచాతవరయ 170 వచ్చితినింశలో వనికనర్వించి 

నథకాంబుగలవారి కల్లుడవీవు (పేమమెసీరి రాక వెదలేతగద్రో స 

కీతి౯ సంగ్రవాబుద్ధిం గీలిం ప్రమదిని భామకిప్పట్టున భాగ్యంబు జేదు 

నని చెప్బిచనుమన నధికసానానుండు దైవమిోయండుసౌమ్ము తరుణికీజీళ 

పమ మన్న మాటకు. బూనిన శ్లంబు ననవినిచనియాసి యావాత౯(జెచ్చ 

కన అమామ. అవని కామి. ఎునాబతానామినరి ఆ. రాఖుసాలాలి డా. రాజా. ఇల జా అడడ నల ఆ న దాక ద వాలాను అదలా జనానా చలా నా నాన నా 

రీ భాలచందుని చేశ శ పీరు. భూలప్రతులయందు పబ్బమయనియు. సచ్చాయి 

యనియు(గలదు, 

మా పున చనోు. చవట కాపలా యునాని చామన వానాజధిదాయడా లూ నములనకనోపయయాలయిులాంకాం వా తననన వుల ను ము 



(9) బొలచందయుద్గము. 65 

శ్యామాంగి త త్త్హణమందితా లేచి మేడ-పెకక్కి_౦చ మెలత సౌందర్య 120 

తరగ 'నాయతమాయె చాలునింబిల్వ. మహీమనూచిరణంబువుజవెబాలుండు 

నూరిజవా(జి కలిపినయటి 100 ద్వారసమిపానం దము శ్రీలందణును 
బి గే! లు 

మలయజగంధంబు మెనిండనలంది గని పెట్టియాండిగి కడుభ క్రిమిజి 

చెలగుచుజాళువా బీగధరించి బాలుండుపవళిం చెం బ క్రైమం నమునం 

రాజిలెహుంబటు రవికనుదొడీగి 
జ క్ బాలచం దుండు వేశ్య మాయలకు 

కుంతలంబులదువ్వి కొప్పును బెట్టి అ 

యలరుచునవరత్న హారచయంబు లోంబడుట, 

వమోజయుగళంబు మెం జిందులాడ జెలియే పేమ బరీకు సేయుటకొలటుకుం 

గళమునందాలిచి కరములయందు | దలవాంచియుండెను దరుణినంటక రె 
అన్తే ణా పామకంకణములూ హెచ్చుగ మెజయ 6 చాలుని భావంబు పల్ల టంబగుట 

జక ్క-నిము త్య్యల జల్లులునమగ తెలిసీయాశ్యామాంగి తిన్న (ననియె 

సౌందర్యఖనియైన క్యామాంగియ పుడు 110 | నినుంబాసీదినములు ేంటికె దాయె 
వివిధచ్చి తంబుల వెలయుచునున్న చెదేండ్రవ లెోంచె నక్క్క_టసేను 180 

మద్దంబులోంజూచి యటునిటుదిద్ది 

సౌధంబు పె కెక్కి స్వ(పతివింబ | నీకునంతనమిచ్చు "నెలంతను-గాను 

గరుణనాకెంద ప్పెం గాంతుండనీకు 

యంతటదిగివచ్చి వహొష౭౯ము పాం | దయదప్పినప్పు డేంత గవచించినను 

వీళలందరికిని విడియముల్ గొనుచు( నీమది కెక్కు_దు చనునరతఠు 

గడువేడ్క_ బాలుని గానగంబోయి నామనంబెటు6గును నావికారంబు 

యెనమండక ప్పుడ యిచ్చివిడ్యములు 

పన్నీ రుబెప్ప్బించి పదముల డి? విరహాతాపముదొట్టి చేస సట పుట్టి 

f పదియవస్థలు మేన (బాప్రించిమించ 

వెలంది బాలుని రెట్ట విడువక పట్టి బహు జీదనలంబడి పొరంబులేక 

అ mn (అలం చాదునాలాలానా లాలా వకానాలా డవ కు నామం తాలలాానానా ద ఆం కాం మానాన టం నా దా. టట లద ల కటు 
ర రావనాన పాడా డాం ఆంతా ల తాం 

+ ఈ యవస్ట సలు మన శ్రేథౌవస్థలన(బడును, కామకా(స్త్రను సారము గానివి పం 

(ెండుకాని యాలంకారికలుమాత్రము పదియని యేవిశేషించి చెప్పియున్నారు. భావ 

(ప్రకాశకారుడీ తీరునంబెస్పియు న్నా (డు. (6 దళ ధామన్మధథావస్థా భ వేద్వాదళధా 

పీవా | ఇచ్యోత్య-౦శాభిలా హెశ్చ చింతాన్మృతి గుణ స్తుతీ | ఉ ద్వేగో ఒధ(ప్రలాప 

(P. ౦.) 



66 పలునాటివీర చరిత), 

యుసురసురంచు నునుడుగనిజాలి చింతగనీమిదనే మోనాపడిన 

భావంబులోనుండి భయమునుబొంది 140 | నీమదిదయ లేదు సేనేమిసేయ 

తనువుకంపసింపంగందగు మాటమబచి ననితలవాలిచి శ్యామాంగియ పుడు 

యొష్పుడునీరూపు "నేజూతునంచు కన్నీ టిబిందువుల్ (గక్కు-నజారి 

వాక్యంబుపల్కి_న వగరువువుట్టు వకు దేశంబున వజద_లెపొర 

నిట్టూర్నువిడు చుచు నిన్నె చింతించి వివ్వాలభావయై విలపింపందొడంగె 

పొరిసిగ్దవిడిచియు భుజియింపమాని చాలుడుముందలి పాౌకెటుంగకయ 

తపియింపదేవాంబు తల శేనకాక వట్టిదుఃఖంబని ఫావింపలేక 160 

దడయడనాలుక త ల్లడంబంది ' కామాంధకారంబు కన్ను లందటి 

జీవంబుందొలగంగం జింతయొనర్చి శ్యామాంగినతి_పేమ నకు సంజేర్చి 

పరవశంబుననుంటిం బాను పుమోద. "కాటుక చెదరంగ. “న్నీ గుతుడిచి 

దలనొప్పిఘునమాయె( దాపంబుహెచ్చె 

నీ వువచ్చుటం జేసి నీమాటవింటి 

చెదరిన పెన్నెరుల్ చిక్కు-లుతీసి 

సీమంత మొగిందీర్చి చేర్చుక్కనిలిపి 

నడంగినుదలనొప్పి యానిమేషమున ' కాగిటబిగియించి కాంచనరత్న 
na — pai oo న నల ల me ఉం అ ఆ ప చు అ సి 

స్యాదునా శదోవ్యాధినేనచ। జాడ్యంమరణమి త్యాబ్యేద్వేకెళ్చి ద్వ వీ లేబు,కః [మన్మ 

భావస్థలు పది లేక పం డెండువిధములు, 1 ఇచ్చ (కోరిక) 2 ఉత్క_066 (కోరినవానిని6 

బొందుట యందలి తవాతవా) 8 అభిలాపము (సర్వాంగ సుందరు.డైన పురుషుని. జూ 

చినప్పుడుగాని విన్న ప్వుడుగాని జన్మించు సనా) 4 చింతి (విచారము) శ్ స్మృతి 

(తలంచుకొనుట) 6 గుణన్తుతి (గుణములనుతించుట) 7 ఉద్వేగము (భయము) 8 (ప్రలాప 

ము (వ్రీయసం్లిష్ట గుణముల బలవరించుట) 9 ఉన్మాదము (చేత నా చేతనములయం౦దు(6 

దుల్వ వరిర్వేమా) 10 వ్యాధి (ఆ వాక్యము) Il జాడ్యము (శూ'న్యాంతఃకరణత్వము 

12 మఃణమను (మరణార్భమై (బయత్స ము) అని పం జేండు మన్మధావస్లలు, వీనిలో "మెం 

దటిళంటిని. గాంతమ:దిబుధులు విడిచి పెశ్హైదరు. (కనక అభిలాషము మొదలుకొని మ 

రణమువరకు. బదియవస్థలగంను)). ధనంజయః (డు పదియనియే చెప్పినాడు, ౪ దశావస్థ 

సత్మతాచావ ఖిలాపోఒధచింతనం | స్మృతలిగుణణ కధోజ్వేగప్రలాపోనా శ్రద్ సంజ్వరాః। 

జడతామరణంశేతి దురవన్స్దం యథో త్తరం౫.___ దశరూపకము, 



చాలచందయుద్ధము. 

హారంబు లెదమిద నమరికచేనీ 

కరలిమోనాయున( జెక్కి_ళ్లుయుద్దాడి 

యేనూటుమాడల నిచ్చెంగామినికి 

ఛాలునియగను(గొని పల్కెనాలేమ 

వెనమైవచ్చిన భానంబుతో (౫6 

దెలుప(గావ లెనాకు( దిన్న నిక రుణ 

నన విని వ్యాక్షచ్చె నపుడంబాలుండు 

చెలగి కార్యమపూడీ (శ్రీయుద్ధభూమి 

వీరులగలయంగ వెసంబోవుచుంటిం 

(బియురాలివని నిన్నుC బిలువవచ్చి తిని 

బరువడినీవును చై నమెరమ్ము 

జాగు సేయకుమన్న సకియ తౌనవ్వి 

వాలుండ నీశేల ప్ట్హును వెరి 

యొక్క_.డిమోసహాం బదెక్కు_డిపొందు 180 

సరసుండవౌాదును సాటినీకెన్వ 

రీయెడనీబుద్ధి యెక్క డికేగ్గాం 

గాని సౌమ్మునక్టీవు కాంకుచేసిదవు 

జగములోనిటువంటి సమయంబుగలదె 

యడవిలో6(గాసీన యామ్లుఫలంబు 

నుదధిలోలవణంబు నొగి(గూడినట్లు 

జరిగె నీకును నాకు సరససాంగత్య 

మివాసౌఖ్య 'మొస(గుట శీయుకతకాలము 

పగ సౌఖ్య మొసంగ నీ పడంతియెకఠర౯ 

శాలుండు నారకాంతల దూల 

నాకుట, 

యని పల్కు టిని చాలుండా[గ్రహ మొప్ప 

సరవిముందణనున్న శా్థమాంగి జూచి 

67 

కుటిలాతు రాల నీ గుణములు తెలిసె 

మటుమాయే(జికి్క- మానముథ్రనము 

' నీపొలుచేసితి "నేంగాననై తిం 

110 

అ ద ద మ పపకి. 

సవమ తానా నాననా 

గామాంధకారంబు క ఫ్ర పువిద్య 

నీతిమాలినచర్య ీంటికిందెలిసె 

నింటిలోభోజనం బిచ్చళురాక 

పఠులమెంగిలికాస పడిరీనిగాడె 

యనిదూరికోపించి యామహామహుండు 

కాలాన్ని రుదుండై కనలుచులేచి 200 

పోవయగక్యామాంగి పోనీక పట్టి 

పకపకనవ్వుచు బాలునికనియె 

నీబుద్ధి పేదది నినునమ్మురాదు 

నీమదినిల్య_డ ేంాంచంగోరి 

శ్యామాంగీ నూయాలాపంబు 

లాడుట, 

పలికితి. దష్పుగం బట్రంగ వూ 

ఫురుషులనమ్మంగ6 బొసగదటంచు 

మాటికి (జెప్పిరి మా పెద లె ల6 
5 దట ౧౧ 

బర్గ్యగములయందుC బట్టుక( వ్రేలు 

జలవిందుతలీవ లె జలనంబునొందు 

మనసొకచందంబు మాటొక తీరు 15 

సతివద్దనున్న ఫై స్వాధీనుండరయ 

నిల్లు వెళ్ళినవాని చెవరుప క్రైదరు 

(క్రొ _క్రలపి లెస్స క్రారిమినిలిపీ 

(పాంతలవిడనాడు భావముంచుదురు 

| తమత ప్వులేమియు. దలంపరులోన 
| 
' 

\ నొళరితప్పుల నెన్న నోడరునుము శ్ర 



63 పలునాటివీరచరితి, 

కరుణకుమూాలంబు కాంతకోపంబు 

సావాసంబొనరిం(త్రు శార్యసంపన్ను 

లందు చేమనమున నలుగంగరాదు 

మనలోనఫదంబు మానుటనీతి 20 

నటికి తేజలములు నడిమికి(దెగవు 

తరువును లతయును దంటగానుండ. 

జెట్టువినాళంబు చెందినయపఫుడు 

తీల౧౧కాధారంబు తిన్న గంజెడును 

దీ నాశంబునం జెడిపోదు చెట్టు 

మనసున నీభంగి మజవగవలదు 

తగందీగ నేనాదుం. దరువవునీవు 

భూమిలో.(గాంతకుం బురుషుండాదరువు 

* మాయక్క_కం కును మటీవేగమునను 

నీతోడ-వై కుంఠ నిలయంబునూతు 80 

ననిన వాలుండుమెచ్చె నప్పుడంగనను 

జయ్యన నగసాలచందుని. బిలిచి 

చేయిమాడలనిము శ చెలదికిననిన 

నిచ్చెను ౫ కొని నిందీవరాత్నీ 

మా పెద్దలకునీవు మక్కు_వనోలి 

యివ్పింపుమని చెప్పి యింతిశీ ఘ్రముగ 

దాసీ చెంచిలిపించెం దమకల్లి నపుడు 

'వేశ్యమాత బాలుని. గదియుట, 

కోంచివంటిది వృద్ధ గురుతరకోపి 

కోలపట్టుకవచ్చె( గూంతుదగ్గజకు 

విరిగినరొండియం (వేలుచస్షోయి 40 

ముక లోన క మొక్కు నూం చలు కాళ్లు 

వంగిననడుమును వదలినపంక్లు 

వీలచేతులురాని పీకుగుమోము 

చిక్కు-౫నరిసీన చింపిరతలయు 

(వాలినబొమముడి వదిలిన మేను 

మెడమాదంగణంతియు మింాళ్ళంబూంత 

పలు చనిగడ్డంబు చపినయబుల్సిరియు 

మూతిమి'సపు మొల్బు_ ముక్కురోమములు 

తల వడంకును మాట తబ్బిబ్బుముజపు 

చొల్లు గా అఅడునో గళ భింపుకంపు 50 

కన్ను లంబునులును గాంకుమిక్కు.టము 

సౌక్కు_చునీల్లుచు సోలుచువచ్చి 

వచే వెలుంగున బాలు. జెచ్చెగరంజూచి 

' యొజగువోయిననోటి సొయ్య నందెజుచి 

| పలిశెం గంపముమిఅ చాలునితోడ 

| దొరలజూాచినయంత తొలగంగవలయు 

వారితో(బాండై న వడిసుడివచ్చు 

మాసరివారితో మాలిమి మేలు 

త్రగినయాత(డుమాకుయ దకిసి-నమెడల 

జేనికింగాపగు. జెప్పీనపనులు 60 

భ క్లిమెంజేయును బకువులుచెల యు 

నలనీసొలసీనప్పు డాదరువగును 

ముక్కు. కుంగానట్రి ముత్యంబువలదు 

నామాటవినుమని నాళ క్రి కొలంది 

జెప్పినవినదాయెం జెలియ నేమందు. 

భా బాలచంద్రుని భార్యయైన మాంవాల, 



బాలచంద్ర) యుద్ధము. 60 

గడసారిద య సేయు గలవారిపొందు 

నీవేమిచేసితో నీశేమరగను 

నిశ్చయిం చెను ఖామ నీవెంట(జనయ 

(బ్రతుకుమావ ద్వెరి పాలుచేసెనొకొ 

యొక నాడుమాయింటి కొయ్య నవచ్చి 70 

వేండినసామ్మిచ్చు పిటకానినై న 

జిక్కుంలం బెట్టుదు. జీకాకొనగ్తు 

సంప్రదాయంబిది సక లవేళశ్యలకు 

మనసునీపొలాయె మ మెల విడిచె 

ననుకొన్న ఫలమేమి యా పెళెతెలియు 

మెల్లనిమాటకు మీజకునీవు 

చేనుగద్దించిన నిలువ ను మోలం 

దెలిసీయేయుండు నాతీరులోక మున 

Gp కాలము నేను సా(కినదాన 

సత్యంబునీ వెంట సాగి పోనీయC( 80 

“గెరలిననాతోడం గెల్వరవ్వారు 

ననుచుందొడచటచి యాాగవామంది 

యడిగినదవ్యంబు నలగ నాకి ము 

నీవంట(బంపింతు “నెలంతను నేను 

'సమ్మతిదీవింతు సశ్వేశు నాన 

వెలయ గబ చెండు చేలరొక్క._౦బు 

“నిలమిను౦క్రవగాంగ నిప్పింపుమన్న 

నవిచారముగబాలు. డందుకునొప్పి 
వెలమలదో ర్చేని వేగంబపిలిచి 

యేడు బేలధనంబు నింతికినిము 90 

కూరిమిత ము(డ కు మ్మరిపట్టి 

మూడు వేలధనంబు ముదిదానికి ము 

ల ద ఎ మననననామలాయానామమాయ నాం 

కంసాలి చందన్న కడమవిరెండు 

జేలమాడలనిము వృద్ధభామినికి 

నని చెప్పియిప్పింప నతివదాంగొనియు 

గరములుముకుళించి (గక్కు_-న( మొక్కి. 

ముగితానరమువంటి ముదుసలిపలి కెం 

జక్యాదనముకుప్ప నరసంఫుతెప్ప 
మదనునిబాణంబు మాకు((బాణంబు 

దక్కి.౦చికొంటివి దగనిటువంటి 100 

పు ర్తడిబామను నీపుణ్యాముకతనం 

జేరినదూరక సిద్దించు నట్లు 

పట్టుపచ్చడమిము భ _క్తితో నాకు 
నీమారుగాజూాతు నే. బెద్దదాన 

ననుచు వేండినని చ్చె నప్పుడునవ్వి 

యింతిదాంబుచ్చుక యింటికి నేయ 

నీరీతిదనతల్లి యేంగిన వెనుక 

చాలచం(ద్రునితో డం బ ల్కె_క్యామాంగి 

యు ల్లంబుచల్లనై యుత్సావామొద వె 

చెల్లికార్యమపూడిశేం గంగవలయు 

మల్లభూమోశుని మన్న నవడసీ 

గొ ల్లైనలోపలం గొలువులోనుండి 

110 

మదిలోననన్లూర్చి మజచిపోయెదవు 

రాజులు సెలవీక రారాదుముజలి 

యెన్ని నాళ్ళగునోకో యీకార్యసరణి 

యన్న ఫుఖర్చున కాకుఫోకలకు 

నీనున్న దేమైన నిఫుడెయిస్పింపు 

మనినబాలు(డువిని వాష౯క౯ాంబునొంది 

చ య్య న ౦సాలిచం(దునింబిలిచి 



70 

యీ పెకు నాల్గు జేలిర్యు తమృండ 

యనినమంచిడియంచు నంబతీవద్ద 

నర సియా భవ్యంబు నంతయుని చె 

దరువాఠచాలంంగు తరుణినింజూచి 

మెనమెలయుండుము పద్మాయ తాకీ 

ఘనతంగార్యమవూడీ కదనరం౦ంగంబు 

చూపింతునీమది చోద్యమందంగ 

నని చెప్పియొప్పించి యనుజులు(.దాను 

క్యామాంగి సదనంబు సయ్యనవిడిచి 

పం దవాద్యంబుల పటల్ని మోయంగ 

(బావ్మాణుల్ దీవింఫ భట్లుపొగడయ 

నానందమునవీధి కఫుడరు బెంచి 

గుంపులైయున్న భితువులనుంగాంది 

వీరికందటికిని వేండినధనము 

కూరిమినొ సంగుము కమ్మగ పట్టి 

యనిపల్క-బాలుని నాతండు చూచి 

తల్లియిచ్చినయట్టి (దవ్యమంత యును 

వ్యయమయ్యొ నేభంగి నర్గులకిత్తు 

నని చెప్పందముుల నందటింబిలిచి 

యడిగినవాళెల్ల ననిరివ్విఫ్రమున 

నాసనుయంబున ననపోతు లేచి 

పటుకో పమునలయి లె చాలునితోడ 

నింతగర్వం బేల యీామద'మేల 

{ (బవా శ్రనారులు 

పలునాటివీర చరిత, 

120 అనపోతు చాలచం దని 

పవతక౯ానను( 'చెగడుట. 

కామాంధకారంబు కన్ను లందట్రి 

(క్రిందుమి(దెటుయగ ౪ శేరుచున్నా వు 

కలధన మెల్ల బోగముదానికిచ్చి 

చసితిపొపంబు శెడ్డ వెచ్చంబు 
రె 

నివాపరదూరఫు టీనడశేమి 

శ్యామాంగి మె చేను సర్వ 'నాశంబు 
| 
సోలి దానికి మొక్కి. సొ మ్మెలనిచ్చి 

' యిందలినడిగిన నేమిలాభంబు 150 

180 వారకాంతలరీతి వర్గింపరాదు 

విడలకొ స(గక (ప్రీయురాలికీక 
GB 

చీమలుగూర్చిన చెలువునంగూర్చి 

ధనవంతులగువారి ధన మెల్లదోంచి 

$ ముంజికాండను జేసి మురిపెమడంప 

వ్యద్థలెవిటవృ త్తి వసుమతి మోిద( 

బోయిరి బతి కెడు పొందిక లేక 

యాూర్వి వె వేళ్యలకోలియిచ్చు టలు 

వినలేదుకన లేదు వేడబంబిద్ది 

యనిదూటిపలికిన నాచాలుండరసి 

తలవంచిమటబునూట తానాడలేక 

160 

140 | వెలమలదోన్నేని వేగ మెపిలిచి 

మలిచుట్టుతప్పించి మాణిక్యఖచిత 

కనకమయాంచిత కటినూ(త్రమవుడు 

cn 



జాలచందోయుద్ధ ము. 

తీసి చేతికినిచ్చి దీనిమూల్యంబు 

(బావ్యాణులకునిమ్లు భట్టులకిమ్తు 
బీదవారికినిమ భిడులకిము 

జీ 2 

నావుడాతండు ధనంబు తెప్పించి 

సకలాభ్ధలకునీ చ్చె సంతోమ లై? 

తరువాత బాలుండు తొత్సర్య మొప్ప 170 

బాలచం దు(డు గ౦డువారింటి 

శ్రీ గుట 

వైభవంబునగండు వారింటి శే 

విపణిమాక్షంబుల వెిలయుచు రాలు 

వా£(ప్రకాంతలు వడితోడవచ్చి 

హారతులిచ్చిరి యానంద మొదవ 

పలుకానుక లాసంగ (బాహాణజనము 

బాలుండుళృంగార భరిత మైయొ ప్ప 

గండువారిగ్ళవాము గదిసీయా వేళ 

మాశ్రిక్యతోరణ మండీతంళైన 

జ్వారమునంబో "చ్చి దాంటుచుంటూా చె 

ఘనచి[తకగ్మ సంక లితపటాలి 180 

గోడలుకనరాశ గు ప్పవకానట్లు 

చేసివితానంబు వఇలువొప్పంగట్టి 

సరసంబొనర్చిన చవిశిలోపలను 

ర క్తకంబళముల రామణీయకము 

నరసీచూచుచు చాలుండాసీనుండయ్యె 

తములందబువచ్చి తగినతావులను 

వసియించిరచ్చట వెభవంబలర 

(రము గుకుచ్భముల్. చాడిను శ్రపండ్లు 'బనారానుతాతాలరాచరతనులానుడాడాలనలాయషుకాడానననవనా మా నయామయావానానానానాను ప కా నం నాలా షా నానా. 

న పప = 

71 

నారికశేళొదులు నారింజపండ్లు 

జాలవల్లి కలతో సరగునంటెచ్చి 196 

ముందఅనిల్సిరి నముదమామోిజంగ 

వింజూమరంబులం విసరిరి లెస్స 

చాలు(డు సుర రాజు భంగియగన్న మెం 

గనుంగొన్న వారల కన్ను లకప్పు 

డలరంగంజెలిక తె లతిమోదనూునను 

మంచాలననున్సగ మక్కువతోడ 

శృంగార మొనరించు చి త్తంబులుంచి 

చెలికి తేలుమం'చాలనలంకీ కొంచుటు. 

సంపెంగ 'తెలంబు చయ్యనంటదేచ్చి 

మగువకుశిర సంటి మంచిగ౦ధమున 

నటకలిర"చిరి యానూెనిషోవ 

బంగారువిందెలC బన్నీరు తెచ్చి 

200 

స్నా నమాడించిరి సంతసంబొప్ప. 

దడితీర్చిరప్పుడు తగినవ(స్త్రము న 

నొకపొడివసనంబు నొప్పుగంగట్లి 

కూర్చుండంబెట్రిరి గురు హామపీఠి 
€) 

బంభర చయమును భయమందంజేసి 

కాటుకయణగాక వేం గందలగంీసీ 

చీక టిగువాలలోం చేరం(దించి 

కాలాంబుదంబులC గట్టులం జేర్చి 

1 దీ క్టమైనును ప్రులె తీవ నకురులం To 

గూర్చినున్న (దువ్వి కొప్పుగీలించి 

బంగారువూ చేరు బాగుగంజాట్రీ 

మదనుకుంగముకు నమంపుపోపటను 

మణిహీమవకొ కిక నుంచితం_బెన 



792 పలు నాటివీర చరిత. 

చేర్చుక్కంచేరిచి చి తంబుగాను 

బొలుపొందళేీకిరవి భూసణయుగము 

పాొపటకిరువంక ఛాసీ ల్లనిలిపి 

మాణిక్య హాటక మయబింబమొక టి 

లల వెన్క_- మెయయ దటించిరెలమి 

చీగముచందునితోడ సమమైనయట్టి 20 

ఫఘనఫాలబేశంబు కాంతులు గక్క-6 

గుంకుమరేఖచేం గుదురుగాండేసి 

కందర్పువిండ్లను ఖండీంచివైచు 

బొమలురింటికి మధ్య బొందిక గాను 

గనూరిబిందువు ఘటనగావించి 

ముక్కు.నముత్యంబు ముంగగనిలిపి 

చంద్రఖండంబుల సాలికుదూణు 

గంఢడభాగంబులం గ నూరితో డ 

మకరికాషతిముల్ మానుగ(వాసీ 

(శ్రీనవనంఖ్యలం జిలునవ్వునవ్వు 80 

వీనులు మితిలేని విభవంబునొంద 

నవరత్న వరా క్తిక నవహేమయు క్ట 
తాటంక భూషణ ద్వయముగీలించి 

ముత్యాలకుచ్చులు మునుకొని(_వేలు 

§ భవిరెలు || కుంకేండ్లు పసమిణం బెట్టి 

క రాగ బేళముల్ కాంతుల్నుగను్మ 

కు ప్పెలము త్యాల కుచ్చులు౭0డు 

ఫఘనకుంతలంబుల6 గదియించిమలియు 

మనా నాాళాకామాడాలననవనననా ననన ను వాయలములు ఇయనశమననన--అాడాతాగాము. చానా 

గీ ఒక విధమైన కణా౯ భరణము, 

కారీ శ్రకస్తూరి కర్చూరక లిత 

మలయజంబలర 'హేమసమంపుమేన క0 

విశోదంపుగాబూసీ విసరిరంగటను 

బువ్వులబంతుల బొంగర౦బులను 

మవానీయ! ౦దుక మాలూరతతు ల. 

జయ్యననిర సీంచు చన్ను లపెన 

బంగారు పువ్వుల పట్టుక ౦చుక ము 

తొడిగి నేరుప్రతోడ దూముడిచేసీ 

ముత్యాలరత్నాల మురి పెంపు పేర్లు 

పఠకాలుసవణాలు భన్న స్వరాలు 

వఠ్షీమువందున వరుసగవేసీ 

కంబుసన్ని భ మైన గళ భాగమందు ర్0 

ము త్యాలపశ్టెడ ముదముతోో బిటి 
లె లు 

మల్లియూడలతోడ మార్కొనిగెల్చి 
ని! 

సుమమాలికలసొంపు చూజలువుచ్చి 

శెలువొందుచుండెడు చేతులరంట 

క్రీలిత నవరత్న శీయూర ములను 

దండక డియములు దంటతౌాయతులు 

మకు్కు_వతోంటి మనికటునెగువ 
లు లు 

నీలాలగాజులు నేర్చునందొడిగి 

పచ్చలకంక కాల్ భా సిల్టం బెట్టి 

+ చామలాకడియముల్ సంధింప(జేసీ 60 

సాబ్లై నచేకట్లు సాము శిదాల్చి 

మాణిక్యత పనీయ మంజాలొోరి గక” 

|| ఒక విధమైన పూర్వ'కాలపు సొము గై ఇని యిప్పుడంత గావాడుక లో లేవు, 

+ కంకణ విశేసను, 



(10) 
న౦ంగుళంబులకెల్ల నమరంగ (గూర్చి 

పొపటనవరించి బంగారుతగటు 

ముయ్యంచు చేలంబు మోవాన మొప్ప. 

గటియందుసంధించి గజ్జలు! వేలు 

తపనీయకాంచిని దట్రించిముడిచి 

పయ్యెదరొమ్మున బాగుగంజేర్చి 

యంటెలుగెలునులు నమగ(౫౧బెట్రి 

భర్మవినిర్మిత బహువిధదీ ప 70 

వ్ భూ షణంబులు. వేళ్ళ. బొందుగంబెట్టి 

పదములలక్తుక (పకటంబుచేసి 

పాఠీనపద్దాళి (భమ సెంద(జేయు 

క గ్గాంతవిస్తాో ఫున నేత్రిములను 

గాటుక వెలయించి కాంతలీరీని 

శృంగార మొనరింపం జెలణగిమాంచాల 

తల్లి కి "మొక్కి. డి దయ రాయగననియె 

నమ్మనీయల్లుని నస లేనెలుంగ 

సేరీతింజెలియుదు నేయుపాయంబు 

పతియనియితరుల భావింపగాడ 

దాధభంగింజేనీన నపరాధినగుదు 

హో స్యంబు సేయుదు రక్కు_డివారు 

పంపీంపుగుటీ చెప్పి పణంతిరోయనిన 

మంచాలక ప్పుడు మాతీయిట్లనియె 

నీవటుపోయిన నినుంజూచినపుడు 

లేతురుముజందులు లేవండువరుండు 

గుజుతు చెప్పితి సేగు కూతు రాయనినం 

దల్లిని సేవించి తానేగానపుడు 
అమమ మాజనానాాలానా ఇకనాతనాా రారు తాను వదన చాక్యముమనునననానుయుచానాడుమతనాతాానననాయ య. అల 

* కాలి జేళ్ళకని యధక్షాము, 

బాలచ౦దియుద్ధ ము. 78 

మాంచాలభ తళా దగ్గర శకీపటీ, 

భూ బేవితవరూపు పొలంతినింజేసి 

చాలుని(భమియింపం బంపెనోయనంగ 90 

సౌందర్యఖనియైన బానమాం౦'చాల 

నిల్నివారలంజూచి ని వ్వెజపడంగ 

' మజందులాజ్వురుగూడి మక్కువతోడ 
' వేగమేలేచిరి వెలందినింజూచి 

. పతిలేవకుండెను (బాహా శో త్రము(డు 

లేచినంబాపంబు లేవుకుంజెందు 

ననుచు లేవక పోయె నప్రుడుముంచాల 

యిద్దరిలోభత౯ చిటు(గ౫ లేక 

కాం దనవణ౯ (పశాశుండ్రైసట్టి 

(బాహ్మణు(డనపోతు పాదంబువటి 100 
' ల 

. పన్నీ టలడుగ౦౫ భావన సేయ 

నన క కాజా మాసా. రసా. అజంతా. మయా తనా తాం యట. మయ దత ద తాతల. 
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నీమనోవారు నేవ నియతిమెంజేసీ 

తరువాతమ మ్మెల్ల దు నాదరింపు 

మనినంతనతనితో నాలేమవలి కె 

వినవయ్యవి(ప్రుండ విన్న పంబొకటి 

యిద్దజికినిమోగ తెలమినో బెండ్లి 

చేసిడునాండొక చెనంటిషి ప్రుండు 

చూడంగనోపక నూయ పెంపొంద 

సౌందర్యమన్న ది చానకుసున్ని 120 

యెట్లు గావించిరి యాపివాహంబు 

ననిపల్కె నోయే మొ యటుకాకయున్న 

బాలుండీవ్విధ మున భావంబువిడిచి 

న న్నేలవిడ నాడు నయమాగ౯ మెడలీ 

పతికిని నాకును. (బా_ప్ప మేలేదు 

గాలదందద్రుండిప్పు వ చ్చెనుగనుక 

"నేను ప్రూర్యమునందు నియమంబునోడం 

జేసినతపమంత సిద్ధిం చెననుచు 

సాసష౯౦బునొందితి నాత్మలోపలను 

బొలుడుమమ్మింక 6 బాయకయున్న 180 

మాభాగ్యమిల నసమానంబు గా టె 

(బవ్న్మాకులంబున (బగ్ వించి నావు 

వే దాదివిద్యల విశ్లానివనుచు 

నీచరణంబులు నేనుబూజింప. 

బట్టిలి నాక న్య భావంబు లేదు 

మనసునిశ్చయమిది మజ(దినాకం౦ంమ 

ననువొప్పంగాబల్కి- యా ల్మేకుంజూచి 

పన్నీరు దెప్పించి పాదిముల్లడిగి 
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- చికవియోగముమాకు సిద్ధించునొక్కొ) 

| దెవమోలాగున దయదప్పనన్ను 6 
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దరుణియి టనివ లె. దనయను(జూచి 
య 
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సవితృండుగలదాంశ ళీకి(లదాయక 
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వారిధిగల దాయక వరలుచునుండు. 
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(బాపించిసంతృ ప్రి వదయం౦గలలరు 

వీరాంశమునంబుట్టి "వలయు వార లకు 

మొదటిఫలంబది ము ఖ్యంబు గాదు 

మహీమాస్పదంబయి మననుజ్యలింప( 

బరుగాత్తుదురు ₹0డవఫల౦బుకొటక్ 

చెలదిరోనీభతలా వీరశేఖరుండు 

'కీరిలకాముకుడయి శేరుచు న్నా (డు 
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ప వపు? న a అల్తాలననననణనాస్యకాపకతననాన 

20 : 

నీవుభోగముల వై నిరతింద్యజించి 

కాలద౦(దుని మనోభావం బెజింగి 

భావిమానవుల పహృాద్భువనంబులందు 40 

దావకీనయకశోల తౌవిఐ గ్థనము 

చసీయంగ(గోరుము చెలునరోయి పుడు 

చాలచందునినాగ ( బట్లంగనలదు 
లు 

నావుండుమాందాల న్మమతనో డ 

' జననికిందా నమస్క్మా_రంబుచే స 

భత౭౯దగ్గర శే! ఛ_క్రితోనిల్వం 

(దనమది బాలుండు తలపో సెనిట్టు) 

లెక్క. డిసౌందర్భ మెంతయొ య్యా 

మేమనియెన్ను దు నీనెల్వవెలువు 

బాలచం[దుండు తనపూర్వ_పవత౯- 
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నిటువంటికాంత నె నిచ్చ(బోవిడీచి 

పకుబుద్ధితో డే భావంబుముజచి 

అముము చాల సళ టాడా 

నత 

నిందపాొ లెతిని నిఖలరాజ్యములం 

బరలోక సౌఖ్యంబు పాబందోలితిని 

మ్మిత్రులుచుట్టాలు కుటి బంధువులు 

తిట్టిదూపి,0తురు 'తెలియలేనెలి 

నా(శ్రితజనముల నగయుటమానీ 
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-సగతింజింతింతు నేమంద. విధిని 

నాకర శ్రఫలమే మెం నాగలియే మొ 

తర మెనాకెటుగంగ దైవం బెయెజుం(గు 

ననితఠలపోసెడు నాబాలుంజేరి 

మాంచాలగూర్చుం డె మక్కు-వతో డ 

బాలుంగు'మోవాంబు (పకటంబు చేయ 

బాలచం దు(డు భార్యతో 

పనోదంబులు సల్పుట- 

జీజీగమునంజీర చెంగునునొడిసీ 

పట్టిననా-చీర నె నున్న యట్టి 

ము త్యాలచేరులు 'మొదటికిందెగను 

జెదరిరాలినగని చెలియభీతి ల్లి 

చిన్నవోయెను మోము చెలు వెల్లదొలంగ 

'వెలంది వెల్విలంబోవ విభుండప్పుడనియ. 

జింతింపంబనిలేదు చి త్తంబులోన 

నంతకుబాగగ నమరింతు (జీర 

ననిలేచిసంభ్రను మచ్చుపడంగ 6 

జెక్కు-లుకరముల బెన్నుగ నిమిరి 

దగుశేర్చుతోడ ముత్యంబుల్నె త్తి 

చీకాకువడ( జేసీ చిక్కులంబెట్టి 

కాలంబునీనీలీం గడుపంగమించి 

జూములేడునుదా.కు( దరుణిమాంచాల 

చాలునితోనని భావంబెటణింగి 

నాతోంబెనంగిన నయమేమి లేదు 

కడువడియలనికిం గదలు(డీమిరు 

కల గ్రైరముందీర్చు గరుపావానుండ 

పరికించిచూడ'నె వ్వరుమోరుదక ,- 

70 

80 

నం. 

జ ననన అనా. ల అనన గానా 

ననిపలు,_చుండంగ నాసమయమున 

బాలచం(దుని యనుజులు 

దుందుడుకు సయుటం 

నతిశ "ర్యులెనట్రి యనుజోలువచ్చి 

గండుజారింటిదగ్గణ శేరినిలిచి 

ధ్వనియొనర్చిరి హెచ్చు తమక ౦బుమిజ 90 

' నినిబూలు(డడిగెను వెలందినిజూచి 

మేడపి చెన్ను ని మే -లెనచీన 

యని తెలంగా చాలుండాన క్రితోడ 

వకా కిక మాలల మరుపయ(డం౫( 

దము ్ మలందటున ఫ్లు త త్తజపడుచు 

ఘనక్న్మాద్రముగనుండు కత్తులుదూసీ 

వెడలినళో పాన్ని వీరు లేడ్వురును 

మాశిటుంగకశేరు మదకరులట్లు 

నగరుత ల్లడమంద నాతులుబెదర 

భీకరంబుగ నార్చి సెడబొబ్బలిడిరి 100 

యదిబాలు(డాలించి యాయుధమంది 

ఆఊూ-డకోడకుమంచు నువిదలంబలికి 

పెనంగొన్న కోపొనం బెరికిక టారి 

యట్టహాసము చేసె ననుజు లమిద 6 
A 

బలికీరితమ్ములు బచాలునితో డం 

బాలచం దుండనుజుల పై వయ 

| 

వారు లజ్ఞా కారంబులగు మాట 

లాడుటు, 

(దుష్పువట్రినక త్తి దూయుటతగ బె 
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ఘనమైన కార్యంబు గలవాడమార 

(ప్రబలుచునున్న ట్లి వైరులవిడిచి 

యనుజోలమోదనా? యా ద్ధత్యక లన 

భోరునగార్యమ పురమునశేగు 

సమరకార్యమునీవు చాలించి నావు 

కొొలువులోమోమామ కొమ శూపతికి 

నిల్లడచేసెని చ్నెలమ్మి బన్మాన్న 

యలరాజుపగజచే హతు (డైన జెనుక ( 

'బెంజెంబునందెయు భేతాళమ"నెడు 

ఖద్దంబు'మొద_లెన క లబిరుదముల 

నొస(గుమంచునునీకు నుర్వీశుండం పె 

వీనుమినుమును రాగి యి త్తడికంచు 

సెట్టిచేసినయట్టి బిరుదులుగలవు 

రజతజూంబూనద రచిత మైనటి 120 

వెలలేశిసామున్మలు వెసనీకుంద క్కె. 

సన్ను లికెక్కె_నీ సరసత్వ మెల్ల 

గట్టిండివాండవు కరుణలేదాయె 

మనయక ్క. వెలలేని మాశ్రిక్యమరయ( 

జచ్చియా కైలాస ఒశెలంబునం౦దు 

నలరాజుంగలససిను నాశ్చర్యముగసు 

సర సీజలోచన చావువిన్న పుడు 

దరికొనదా మది డావాన్ని రీతి 

నన్న మెట్టులులోని కరుగునునీకుం 

గంటి?నిదురయే గతివచ్చునయ్య 

బంటుశనంబును( చాడియువిడిచి 

కుల్వబైరముందీర్ను కోరికవదలి 

180 

యింటికాసించుట యేనీతియగును? 

లునాటివీర చరిత, 

, బాలుడమను శ్రి బవరంబున కును 

గుల వైరముందీర్చి గురు ౯ "ర్యమమని 

' దక్కి చెదమునీకు దరిలేనికీతి౯ 

110. ననినబాలు(డువిని యడంకువమోట 

సీస చేచయలవంచె శీ ఘ్రుమెతిరిగి 
గ 

మాంచాలమందిర మాగ౯౦బువటి 

పురుమునికాకడ బుద్ధి గ్రహీంచి 140 

. వాకిటిపొంతకు వడినెదుచేగ 

నథివ చెలికి బాలు. ఢాయాధమి చ్చె 

మూంచాల భతీ౯నుదీవించి ఖడ్లం 

బు చేతికిచ్చి యుదమున 
థి 

కంవుట. 

నవ్వుచుదీవిం చె నలినాయ తాకీ, 

' రతిఠరాజసౌందగ్య రణరంగధీర 

కవమలబాంధవ తేజ కరుణాలవాల 

. వినతౌత్ర గృజొనిలావు వెసనీకుగలుగు 

సామారిసమ మైన సాహసంబబ్బు. 

గృవన్హునికెనమైన క్రీతీ౯భుటిల్లు 

రవి కాంతియుతు(డ నె రంజిల్లుచుండి 

యలరాజుపగదీర్పు మనుజులనోడ( 150 

బటుతోవిక్రను (ఫ్రౌఢిమ మెజయ 

శ్రీగిరిలింగంబు చెన్న శేశవుండు 

వరములొసంగ( వధిక ల్లగలరు 

కా తవవిజయం౦బు సమకూలటు మిరు 

" నీయాయుధము వడిని చ్చునుజయము 

కలియుగంబునమాకు ఖునఫూజలమరు 



చాలచం౦ంద్యుయుద్ధము. 79 

నన్న్మిపాణ నాధుని నాశీర్వదించి ' బహుజన శ్రములళై న చాయ డాకీడు 

యా యుధంబిచ్చిన నతండు7 కొనియె * పర మేళ్వరుం డైన పౌర్వతీశ్వరుండు 
బాలునితో (బల్కె_ బడంతిళూంచాల పూపికొనగలేక పఉంఎపూటువడిమయె 

కలవాంబునకుమోరు కదలుచునుంికి 160 స్ట 

రపజయజయములు హూకునక్షుంబెలి యు 

వి ప్రణా యనపోతు వెంట రాందలంచు 

(బ్రవ్మాళాక్యఘుటిల్లు. చబాపమువచ్చు ననినసమ్మత మొండి యఫుడువాలుండు 

' నునుదజా లెంత టివారు మదివిచారించి 

మగుడంగంబంపుము నూ గుచేనైన 

kag 
— న. 

అమన అభా. అనాలా దాదా లా నానా నాతల ాశక్రావాణనినానానా నినన రారా నాకనా ఆలా, అబన ఎప సుత ప్రా చతు జలాలను 

* శివునికి బవ్మాహత్యయొట్లు సంభవించెననగా ; -- 
తొల్లిబహ్మ మేరుపక్యత కూటస్టలియందుం గొల్వుతీరియుండ. బరతత్వం బెడ్జయో ల్లిబ్రవ్యా త కూటస్థ ది 

తెల్పుమని సభాస్తారులైన మునీందులతని నడుగ "నే-నేపరతత్వమనియు చేనొక్కు. ుండ 

నీశ్వరుండననియు నాకధీశ్వరండు లేడని యు (బవ్మావా[కుచ్చె. అంతట నచటనున్న 

(క్రతుపురుషుండు దర్చోజ్జృంభికుండై (బ్రహ్మతో నీవు లేని పెద్దథీకంబు వహిం చెదవు* 

చేను సాతి న్నా రాయణుండను యజ్ఞ పురుషుండ, గ[తభుండనని పలికెను, వీరిద్ద 

రిట్లు పరస్పరజయ కాంతులగు చు. తమ తారరమ్యంబు వేదంబులనడిగిరి. చతు న్వేదంబులు 

ను రుుదుండవ్యయతక్వం బన్యులయం దాశబ్దవా చ్యత్వంబు సం ప్రతిష్టిత ంబుగా నేరదని సా 

క్వ్య్యుంబిడయె, వల్ల కాటియందు. గాంతాసహీతుడెయాండు ర్యదునకు( బర్భబవా 

భావం భెట్లుక లుగునని విరించియు యజ్ఞ పురుషు(డును చేదంబుల సాక్న్యుంబంగీకరింప రెరి, 

పిమ్మట (పణవంబుమూ ర్షిమంతం బి ర్ముదుండే పగమాత యని చాటి చెప్పెను గాని (పణ 

వ వాక్థంబులంగూడ నిరాకరించిరి, అప్పుడో" కయఖండ దివ్య తేజో మధ్యంబున నొ 

రుండుద్భవి౦ చెను. అతనింజాచి బహ్మ ఓయిశివుండా నీవు నాలలాటస్థలంబునం బు 

ట్రితివిగాన నీవు నాపుత్రుండవు నన్నా(శ్రయించి (బతుకుకు నావుండు భగుణండు నితా౦ 

తరోష శంరంభంబున విబృంభింప ైరవుండుఫు క్రైను, శరవుండు అవునా మంది గర్విం 

చుచున్న (బవ్మాయొక్కపంచమవదనంబు నఖర ధారంద్రుంచి వై చెను. య్ జ్జప్రుద వండు, 

విరించియు నంతట భయపడి స్తోత్రంబుగావించిరి. శివుడు భెరవునింజూచి యి(క నీకోపంబు 

చాలించి (బవ్మాక పాలంబు దాల్చి, లోకాణార డ్రకటవాం ౦బ భిశాన్న ంబు(గొనుచు( గా 

పాలిక(భతముతో జరియింప్రుమని చెప్పెను, తరువాత శివుడు (బవ్మావాత్యనుసృజించి శౌ 

రవుని జెంట(బం పెను, (బహ్మవాత్యతోోడనవ ర్రింప, జగములు (గుమ్మరుచు నొక్క. నాడు 



80 పలునాటిపీర చరిత). 

ఐతాంబ, కుమారుని దీవించి యుద్ద | వీరభునిసాటి విజయంబుగలుగు 
వనతానుతునికంటి జేగంబుగలుగు 180 

రంగమున కంవుట, 
రభునాయకులవంటి రాజస మొప్ప 

మాంచాలవీడొ..ని మనసు చలింప 10 

దనయింటి*ీతెంచి దండిళూరుండు 
షు స్ట విచ్చేయుమని తల్లి “వేడుక. బలి కె. 

దగినటిదీవన తలి చేనంది 
లు య 

బవనప్రుతునిభంటి బలము సిద్ధి ంచు 

తల్లి చేనన్న ౦బు తానారగించి 

చందనపరిలి ప్ప సర్వాంగుండగుచుం దట్టమాకోపానం దన మొగసాల 

దగటువ న్ర్రంబులు తగంజుట్టితొ డి? కరుదెంశియబాలుడా నంద మొంది 

భర్మవకా క్రిక రత్న బహుభూపణములు § భూమండలప్రకోటం బొందుగలగొలిచి 

తగినయంగములందు. డాలిచిమించి పాండ్యులం జేకొ-నె. బటుపిక్ర మమున 
తల్లికి మొకి,-న దనరదీవించి 4 బలువైనజగజంపు భద్రసాలేయ 

సురనాధు విభవంబు సొంబెెప్పగలుగు మదియంపుమని చెప్పియం సెందల్లికిని 190 
దానాల దయా లం వకానాయానుం ఇను 

భిరవుండు కాశీపట్టణంబుచొ చ్చెను, చొచ్చినంత నే (బవావాత్య మొజ వెట్టుచు. బాతా 

శంబున(బడియెను, కరంబుననున్న (బహాక పాలంబు భూతలంబునంబడియెను. ఈళ్వరరూ 

పొంతరుండేన భెరవునికి (బహ్మహ త్యా పాఠకంబుతోలంగిపోయెను. అనియిప్విథమున 

స్కాంద పుశాణాంతగణతంబైన కాళీఖండంబునం జెప్పంబడినది. (బ్రహ్మా పంచముఖుం 

“డెయుండిన కాలమున నొకనాండు (తీమా_ర్డులు థొల్వుదీరియు డం బార్యతి యచటికివ 

చ్చి పంచాననులై న శివ బహ్మలలో. దనభత౯యెవళ్ర నది తెలిసికొనలేక వి ఫాంతి చెంద 

శివుండు కన్నుసెగచేసెను. ఆకనుసన్న నెటింగి పార్వతి శవుని వద్దకుంబోయెను, తనభాగ్య 

కింత భాంతికలుగుటకు (బహ్మకైదు ముఖములుండుటయే కారణమని (హించి యాయైదు 

ముఖములలో నొక దానిని దీసివెచి యతండు (బహ్మనుజతు ర్ముఖునిం జేసెను, ఆందుకు 

(బవ్మాకోపించి శివునకు. గాపాలికత్వమును ఖిమొవృ త్రియుంగలుగునట్లు శపీయిం చెను 

ఈ(బవావాత్యా పొపనివారణకొఅకు విమ్ముబోధితుండై శవుండుతీధకలయాత్రచేసెను. ఇట్లు 

తీధణయా(్ర సల్చుచు6 గాశీఫురికి రాగా నచటనప్పాపమువలన విముక్తు(డయ్యెను, అని 

మతీయొకగాథగలదు. 

రీ సత్తెనపల్లి తాలూకాలోని ధగణికోటయై యుండును, 

(ఇది శ్మత్రీ నామము. 



(11) 

దనయానివాక్యంబు తామాజలేక 

"కెప్పించియిప్పీంచె దీవనతోడ 

రాచబిరుదులంది రణరంగ మైన 

కార్యమఫురి చేర( గదలగ దలచి 

మేడపివెడ లెను మితిలేనిపటిను( 

అనపోతును వెనుక కంవుటకు 

చబాలచం దు డుపాయం౦బు 

వన్నుట, 

దొడింబడీ బాలచం దుండూవా చేసీ 

తము శ్రలెటీలించి తనమర శ్ర న 

గను చూపు మేరను గదలకనిలిచి 

తవమక౦ఫుజపెనాన(. దగు మోసమాయ 

చేమిచేయుదునింక నిటమోద నేను 

మసలియీ_వెనంబు మానితి నేని 

దుళ్ళకునంబగు. దొడ్లరునుగీడు 

థమ శ్రీరపట్టినా కారి గతము శండ 

వడితోడంజనుము మివది"నెనుగనుము 

ము త్యాలగళమాల ముద్దుటుంగరము 

మజచివచ్చితిందెమ్ము మసలకయిప్ప 

డనినంగుమ్మరి పట్టి యతనితోననియె 

ననఘాత ్మనాబేవా మలసటనొంటె 

నడవనోపంయ లేను నరకుంజరంబ 

యొటుక(బాకలచందు నాలాగుపలి క. 

గమ శ్రరపట్టియీ కరణివచిం చె 

మేడపికేగాద మెలంతంజూ చెదను 

రయ మునమిము(జీర రా లేన సుము శ్ర 

వెలనులదోర్నీని వేదనిట్లనియె 

బాలచ౦0వ)యుద్ధనము, 

న ల క అ ద 

8] 

నీ పొద్దుతిరిగి రా చనలసీ తిని 

గలయవ చ్చెదలేపు కలనిలోపలికి 6 

గొదువయిద్ద టీ వేడి కొనినంతచారు 

ఫోలేమటంచును జ్రాంకిరిజేగ 

నంతనవ్వుచు బాలః( డనపోతుకనియె 

అభ నమి శ్ర్నరీము గడ నయశాస్త్రవిదుండ 

పేరమ శ్రరనయాండ "పెద్దనపౌ(త 
n] 

ఒడిమల ప రాజూ నొయ్యారిపట్టి 
ఆ mM ళు 

యందనితరువుల యాకులుదీసీ 

(నాయుదు లెక్కలు వనుభేశతలికి 

(బహ్మవంశజలోక పొవనమూలతి౯ 

_ నాయాత్మసఖుండవు ననుంజేరరమ్లు 

200. 

. యనననపోతు చిన్నా ంబులనడి ౫6 

(గక్కు. నవదినెను. గనుంగొని వేడి 

ము త్యాలగళమాల ముద్దుటుంగరము 

కొొనితెముతము(డ గురునీదిపరు(డద 
4 జీ 

80 

' 'బెనంగొన్న జేడ్క తోం బీంటవైనుండి 

' ముత్యాలుగూర్చిన మొన.నీరకిొంగుC 

జేపట్రియీాడ్చిన( జెదరిముత్యములు 
ల్లు 

కనికూర్చంగాంబోవం గనుపట్టదాయె 

' నిదియానచాలని యింతితో బలుకు 

పీతవొప్పుసానివా రింటికింబోయి 

10. 
8 , యడుగువారానవా లడిగినం బెప్పు 

మర6టిఫలంబుల నమరుచర శింబు 

ఫలమనియి బ్నెను బడంతియా జోళ 

నిదియానవాలని యెజణుకగ(బల్కు. 40 

మని చెప్పిపొమ్మున్న నప్పు జెకదలి 



త్ర పలునాటివీర చరిత, 

వడీించాదఘట్టన వళమునధూలళి 

చని జేగవినువీధి సాంద్ర మెైపర్వ 

ననహాయశూారుః:డయి యనసోతు పోయె 

బాలుడు బావ్మాణుం బలు నేర్చు మెలయ 

మాయామతంబున మగుడ(బంపించి 

తములందానును చాత్సర్యమునను 

నడువడి. * (దిపురాంత కమునకువచ్చి 

యచటనాస క్రీతా నాసీనుండగుచు( 

జెస్పించెఘుంటంటు తీవైనయాకు 50 

(వాసీనాండ్"కయు త్రరము స్వవా_స్తమున 

నదిరావికొమ శ్ర క ౦టంగట్టించి 

వీరులేశినత్రోవ వెంబడినడ చెం 

బల్లెలవాశెల్ల( బాలుని జూడం 

జను దెంచిరింతయు 'సంతసంబొప్ప 

ముటుకూరికాఫులు (మొక్కు_చుననిరి 

విందారగింపుండు వ్మిశమింపుండు 

తరువాతందరలుట తగుశకునంబు 

నినునున్న వారితో వీరుండుపలి ౪6 

గార్యమఫపురమున6 గదిసెనుబోరు 60 

నిల్వ రాదియ్యెడ నలల మా. 
నం. 

లీరితిననినాలు( దేగిన వేళ 

+ ౫రకపాటనుగల 'కాఫులువచ్చి 

కని(వెంక్కి.నంతట ఫఘనుండువార లకు( 

బోశలాకులాసంగి పొమ్మనిపం పె 

§ మేళ్ళ వాంగును జేరి మితి లేని యట్టి 

పోటుమూంకలు వెంట బొబ్బరింపంగ 

ఘున-శెలగనానమూల్' కనునులుగడచి 

తారు ్యండుగీరుల్మపె దాంటినయట్లు 

బాలచం దుండు నలగాండను 

జాయుట. 

భానుని కెరాహు పరుచె చినట్లు 10 
ల అతి ౦౧౧ 

' భఛభయవజిక౯తుండయిన బాలుండార్చుచును 

బరదళంబులువిన్న 6 బరుగ గల్తి పోవ 

నరసీంగభూతల నాధు(జి_త్హమున( 

_ గులవిరోధమునకై గుటిచేసినిల్ని 

కొదమసీంగంబులు గూడినభ ౦గి 

ననుజూలు వెను వెంట నరుగు బేరంగ. 

* జృరువకు సేతెంచె గరు క "ర్యమమర 

ెక్కౌచా | నలగొండ యెదుేమిలేక 
nn III pan ఫూ వ రాహాలాతా. లావాని కాటం లు సా న. ఉనాన అలాతా 

* మార్కాఫురమున కీశాన్యముగ 2 మైళ్ళ దూరమునం ౫ర్నూలు జిల్లాలోను 
న్నది, శ్రీశైలము నకుంబోవు (తోవలోనుండును, 

4. Vide foot note in page 8, 

§ Vide foot note in page 8. 
7 దీనినే నాయకురాలి కనుమయని చెప్పుదురు 

(పవఫీంచును, 

ఈ కనుముగుండ నాగుజేటు 

ఇది కార్యమవూడీకిని మేళ్ళవాగునకును మధ్యనున్న ది. 

4 ఈకొండ నాయకురాలి కనుమవద్దనే యున్న ది, 



బాలచంద)యుద్దము. 88 

(కుంజర నైనిక ఘూటకావళుల పరమాసప్తుండ చింత పల్లి రెడ్డియును 

బృంహీతభాషీఠ చేప త్రంబులును తీ0 ముదలయిననుపిచార ముఖి లై నట్టి 

బటవారావ౦బులు (పబలుచునున్న ) చనవర్షంబిలిపించి సముబుద్ది ననియు 

కారష్ధీమాపూాడి, శ్రీ కదనరంగంబు చాహుపరా(క్రమ (పాభవులైన 

(బాలుండంఠళ్ళక్షి (ప్రజ్వలింపంగ) వీరులురాజులు వెలయళో భిల్లు 

నలగొండశిఖరంబు నన్ని ల్చిచూచి కొల్వులోనికింబోయి కూరిమిమోి ఆ 

కుమ్మురపట్టికై. గుడివా_సముంచి సమరంబు గాకుండ నంధియానట్లు 

వెలమలదోర్నీ ని వెనంజేరంబిలిచి మూటాడియటమిద మా చెల౯భాగ 

(ప్రథితుండాయలరాజు పగదీర్సవచ్చి మేలుకొమ్మనిచెప్పు మింకొకమాట 
యొక్క_ండ నేగుట యుచితంబుగాదు నాయునివద్దకు నరసింగుంబెచ్చి 110 

వెనుక (జికీ,-నయట్లి వీర పుంగవులు 

కలయవచ్చినదా(క గడియకాలంబు 90 త్రాక్ట గాటికమ శ్రి యొప్పించిరండు 

విశమి౦తమటంచు వేడ్క_తోనుండే మగిడిపోవలయును మన దేశమునకు 
* నటమున్నె కలని లో నకార్యంబు ననివీడుకొలిపిన నంతటవారు 
నినవరంతు జనులకు విశదంబు గాను 

కుల వైరమడంతుము కోరిమోరంద 

ప 

వెనమెైయే తెంచి పట్టపు రాజు 

నలగాముకొల్వులో నాయకురాలు రాయ బారులు మలీచేవమహీపతి 

సంధికయి నాయకు రాలు కొల్ఫునకు వచ్చుట, 

రాయ బారమంవుట- మలిదేవుదర్శించి మన్న నవడయ' 

జెలు వ్రెందబో హోరు చేసిరందటును 

గూర్చుండనియమిం చెం గుంభినీశ్వరుండు 

తలపోనసీమదిలోన(. దగినవారలను 

జ దమ భాను పునననానామనాలాల ఎంరాాలాలగనానను వానను ఆడాగానానానడానాననుా. 
వాసీగ(బహ్మన్న వద్దకుంబంపీ 

బవరంబుగాకుండం బట్టుటకార్య వచ్చినవారలు వారిరో ననిరి 

మని పెద్దలనందగు నా_ష్టవగణమును యిదియీమిక లనిలో నిన్ని దినములు 120 

గొండ +యన్నమరాజు కోట శ*ీతుండు రడసిరిరిదటికి 6 దడవాయెవచ్చి 

కారిమిపీతు(డు మాద్దులవీర రెడ్డీ 100 యేమికార్య"మొమాకు చితియింప్రడనిన 

రారా. అనాను నాపా జం ద రం లా వానాలాలనునా. or 

fp 6 మన్ని మరాజు” అని పొళశాంతరము, 



ర్రిశ్తీ పలునాటివీర చరిత), 

మోరజంం౦గని కార్య మీేదియియ్యెడల( నీతివంతులు లేరు నిశ్చయంబిదియు 

జెలిసియునడిగినం జెలు పగవలయు గొంతుగోయయగమోరు కోరినయట్టి 

సంధి కార్యము నకు జను లెటు(గ౦గ నరనీంగ రాజును నయనమున(దెచ్చి 

నలరాజునంపిన నామహీళ్వరుని 

హేయమనకపట్టి హింసించు కెల్ల 

దీర్పరులౌమికుం టెలిసిన మేలు 

నల గాముతమ్యుండు నర సీంగు రాజూ 

ఉమను 

యి చ్చెదనామోద ేమైన లెస్స 

సరవిరకీంచిన సంవారించినను 150 

భారంబుమో పెన బాదుక యుండు 

మునుపటిరీతిని ముద మొప్పమోరు 
కపప ఎవనే యు అనాలా 

అం జూ 

తలంగోసీకొనంగం బంతంబ్రానరించి 180 ' మాచెలల౯భాగంబు నుక్కు-వ నేలి 

కలవై రముందీర్చం గుతుకంబుతోడ . నంరతుణము సేయు జనముల'నెల్ల 

విఖ్యాత యశులగు వీరఫుంగవులు నుభయరాజులుమోర లాక్క_క్రైయున్న 

నిలిచిరరణభూమి నిశ్చల్మపజ్ఞ మావంటివారికి మానసంబజలరు 

చి త్రీవచ్చినవార లిక(బోవరాదు నఖిలాధి పతులుమో యాజ్ఞ చీయుదురు 

సమరంబుచేయుట 'సంతోషకరము మోశిటింగిననీతి మేమెటుంగుదు మె 

(బ్రతుకులస్థిర ములు పడుటసిద్ధంబు ఉభియసంస్థానంబు లాక్క_టిమాకు 

సంపదల్ని లువవు జలబుద్భుదములు ¥ ననుగు రా జేంద్రుండు వారిపురిశేగు 160 

సత్కీతి౯ణయొక్క_టి సమయజెన్న టికి ' సమయంబున ననుబ్బుతచయమును(జెచ్చి 

చెబిగందిపందలె వెనుదీయకుంఢ ' మికుసమర్చించి "మేనుత్యజిం చెం 

నని సేయమో ల్ల నాయ త్తపడుచు. 140 | దర్వాత నిర్వావాదళయె ల్లనీది 

బరుగునరమ్మని (బహ్మాన్న పలి యొకయిల్లు శండుగనొప్పనొనర్చి 

వినికోట*ేతుండు వివరించి చెప్పె తడ్డుమాటా డె చేయపుడెవరై న 

వినవయ్య నాయుండ విన్న పంబొకటి మతి చెడియాలోన మనవులుగలం 

అతివి వేకలుమోర లఖిల రాజ్యముల నందుచేంబగ హె చ్చెనీర్ష ్ యజనిం వెం 

మిదృశులయినటి మేటివిక్రములు గోడిపోరాడుట కూడదటంచు 
వసూజమునానాలాలా దానా. ను తలయుాలతానాలా మతం మనకా. అజ నోము తాతలు దా తాను లం —__ ప్రత 

* ఇతడు మలి జేవనల గాను రాజాదుల తండి, చనిపోవువప్పుడీయన తన థార్య 

లను బుత్రులను నెదుటికి రప్పించి (బ్రవా శ్రగౌయకుని కొప్పగిం చెను తరువాత నాయకు 

రాలిక్షట్రచే ననుగురాజు ఫ్యుతులైన నలగామ మలిదేవాదులు ేైంరి. నులిజేవులకు (బ 
వా గ్రనాయు(డును, నలగామరాజాదులకు నాయకురాలును (ప్రథధానులైరి, 



చాలచ౦ద్యయుద్ధము. రిక్ 

నిచ్చతోం జెప్పిన "నెవ్వరువినిరి కనుపట్టశికీ ంప( గ_ర్రవ్యమగును 
గురిజాలపురికి నిం గోడిపోరాడ 170 | సనానంబొనర్చిన జనులుదూషీంచి 

చెవ్యరువచ్చిరి యిదియేమిమాయ | భఛభయపడిరంచును బరి"? . చెదరు 

ఐనట్రికార్యంబులన్ని యూునీక్షం పగచారియెడ దయపాటింపంద౫ దు 

జెలినియెయున్న వి ( తేట లెల్లముగ) సాత మొనర్చుట మంచిదను_వెన వేళ 

గత జలంబుల క డ్డుగట్రినరీతి భాండంబు నెగంబట్రీ బలు గాతిమోట్ 

(జరిగిన దానికి జర్చ లేమి టికి వేసిపగిల్చిన విధమునమించి 

నావలీవలి వారినర నీరకీంప తలీచూచిళతుని దండింపవలయు 200 

భారంబునీయది (బ్రవ్యానాయుండ ; వా_స్తగతుం డ్రై యట్టిళకాత్రవునిం 

కౌగవతతి చెల్ల గదనంబునందు, . బొమ్మని సెలవిచ్చి పోరాడు కొంచ 

గూంకటి వేళ్ళ c గగాల్సియామోద జి కుక్కి ఫలమును జేనంటిచూచి 

బహుళ" ర్తినడవుల పాళైరి గాక 180 _ వేగమెదిగి రాత వేసినట్టగును 

పొండవు లే మేలు పడసీరి చెపుమ ? చెంపునవీరులీ తీరునననినం 

చేరిమిరాక నరసింగునికొజకు కొమ్మ రాజు పీరుల వాక్యముల 

సకలభూపతులను సమయంగం జేసీ బూార్భపతు ము చేయుట. 

పాడైన రాజ్యంబు చెనంబెట్రికొని 
నివులుళెండునుమూసి శ్రీకంకుందలంచి 

నయమునంగొమ్మ భూ నాధు(డిట్లనియె 

3 న చెతికిచ్చినవాని ఛేదించినటి 

చివగకుఫల మేమి చెందంగలగలరు 

పొందిక (ల వారల నమా 

సవతిపుతులకిఫు నంధియొనరి 
జ బి పాపంబు నెబ్బ్భంగిం చాపికోవచ్చు 

యనుకూలమున నుంటయర్హ ౦బుమోక్షు) 19 
(చిన్న రవాస్యంబు "సి ప్పెదపినుము స 

నరయనించియ కాష శ మనుగురాబాన 
———_—_ చతురంగబలముల చందమట్లుంచి 

నీయాన మే మీంకనిల్వమిచ్చటను 190 
మాన సిక౦'ఖై న మర శంబుకనుము 

నావినియావీర నాయకులనిరి 
' ప్రజ్యరిశ్లైడు వీరభావంబుమిద 

వ్కులు రోసు వాక్యములాడుట. స్వకృతాపరాధంబు (పొబల్య మొంది 

తొడిబడంజల్లని తుంపురుల్ చల్ల 
దక. ద... మకవక మమమునబానాక ల. అలా వనాజునారాతముతాానాలానాలా. 

పాపంబుచేసీన పగవాండువచ్చి 
పద తు తా కావాలా సదా లకును. లాయ... చటొముననులు వాయునా 

* మలిబేవ రాజుయొక్క-యు, నలగామ రాజుయొక్క_యు తండి. 



86 పలునాటివి 

జ్వలనంబుత్నీణించి చల్లారడం 

నీతిచేచెలిగాడు నిర శ్రలజోంతు 

చి _త్తనన్ని ధియందు( జిజుమంటయగును 

సెరించితలవంచి శరణని బేడి 

చగముశ్నీ ణించిన కత్రునింబట్టి 

చంపుటయేనీతి ? 'సర్వజ్ఞాలార 

ఆలరాజా(జంపిన యట్టి"నేర ౦బు 

20 

మహీతుణతౌనలగాము మానసనముందు. 

జురుకుదుకుక్కు-న సూదియైపొడువం 
డానిొనర్చినయది తప్పని తెలిసి 

సిస్ద చేదలవంచి చేరియున్నా (డు) 

శరణనివచ్చిన శతువునెన( 

-గాచిరఖీంచుకే ఖండించుటరయ. 

చగాదనిక సిపోన ఖండింతు మేని 

నివాముననిందింతు ౭ల చారలును 

బరముననరకంబు (పా _స్త్రమాసుము శ 

పగవానితము తడు పాదంబు(బట్ల 

5థతీంపండామును రామభూపొలు. 

డని భానుకులనాధు(డాడుమాటలకు 

మననులో(గోప౦బు మాని నాయకులు 

సంధి కార్యము నకు సమ్మతు లైరి 

అరివీరవరులకు నధ్యతు(డైన 

బాలచం దు(డు నలగొండ కిఖర 

మునుండి రణరంగంబు 

నవలోకించుట. 

| 

బల్ల రణండండు ఛాలచంద్రుండు 

రచరిత), 

నలగొంగవెనుండి నాలుగుదిశేలు 

పరికించికనుగొని భావముప్పొంగ 40 

వెలమదోర్నీ నితో వివరించిపలి ౪ 

శిలీగియుండుదున నీవీశిబిరంబు 

నడిగాదిగుబుతుల నవి చెప్పవలయు 

ననినదోర్నీ డనె నాఠనితోడం 

'జెప్పళక్య్యము గాదు నేనల'తెటి(గు 

వెలయనంబుధి వెల్లి నిరిసీనయట్లు 

నలగామభూమిశు నమ్మిన సేన 

యున్న దినామది యు_తృలపడంగ 

నిసుక చల్లి న బడ నెడమేమిలేదు 

“ీలయీనినరీతి నిండియునుం టెం ర 

జుట్టుకొండలు నిల్వంజూడనొప్పుచును 

రణర ౧గభూమివి రాజిల్లసాగ్లా 

(వెనుకటి రాజులు విక్ర మన్ఫూతి౯ 

గట్టునంజెల శ్రేగి కదనంబునల్చ్ప 

వీరులరక్త ౦బు విసువక( తాగి 

మ _్రిల్లియల్లన మలయుచునున్న 

నొగలేఅల్లదెనా యానినుతు(డ) 

పాలేటియుటుముచే( బగిలిభూ ధరము 

నాగాధిపతి (ప్రాణనప్టంబుచేనీ 

నడుము గాయబాలిన నాగులేజాయె. 60 

గ న్ను లపండు వై కన్సించెంజూడు 

ముభ యపకుంబుల యొప్పైవబలము 

నివ సీంచియున్న ది నిశ్నలమతిని 

బాద్దుల చె ప్పెద్ ననిచి త్తగింపు 



బాలచం౦ంద్యయుద్ధ ము. 

దోర్నీండు నీబిరంబునరు హద్దులు 

వివరించుట. 

సః జోవ్యలకల్ల ను సొగినప లై 

f సన్న గండ్లనయడు జవరనియూటు 

తూరుపుదిక్కు.కు. దుడి మేరనుముు 

దతీ.ణదిశవాద్దుతగ వివరింతు 

నాగులేటికిందూర్చు నలగాండకా నెం 

జెలువైనయా ( వప్పి చెర్లనుప ల్లై 70 
4 శ ణు య 

పడమటీకినివొద్దు చాలచందుండ 

కొదమగుండ్తనంబడు గులి(_గామయొకటి 

(ప్రబల మేలిమి 4 చింతపల్గియునొక టి 

యు తరదిళ రయొల్లలొాయ్యనంగాంచు 
అలీ ౧౧ 

మింకంగొన్ని గుఠీకొండ్ల నేర్చెిదవినుము 

జన్ని చేవరగుళ్లు 1 'సవనాల మేడ 
౧౧ 

వంగతోటల్నబైలు వన్ని య 'కెక్కు 

సింగభూ పత్రి వెజ్వు (శ్రీకర మైన 

సంగడిగుళ్ళును సర్వేశుండైన 

యు త్త శేశునిగుళ్ళు నూర్జ్మితాకృతిని 

నుయ్య్యాలక ౦బంబు నున్న ట్రితావు 

గరుడకంబము(దా.కి క లజువ్వి (జుట్టి 

న ర్లగొండనువా త్తినాగు లేజంటి 
అతా ద రాలా కందు చలా రానాలజజాలతాలు.. డక. 

80 

| 

ఆద అలా కాత. 

ద న ద. త. ద న. 
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విడినియున్న దిదండు విభవంబుతోడ 

నాశ్చగ్య'మైతో౭చె నదియేమొమదికి 

నర నాధులడెనట్టి నలగామ రాజు 

నొ ల్ల చుట్టునుగూడి కాపాడు 

చీనాధపతులను జె ప్పెదవినుము 

పదడమటిదిక్కు. న6 బాజుల్మ బహ 

నంకోజిగణపతి సరవితూర్పునను 90 

నాయకురాల్ దఠీ ఇం పుదిక్కు నను 

దంట-లెయుండిరి దతుతమెఅయ 

నందెలరాముండు నానిమలిఫుగి 

ముమ్మడిరెడ్డియు మొనతీర్చినట్టి 

పొందుగలగు నేలు భూరివి క్రముండు 

వీరమల్లనునట్టి విఖ్యాశుండొకండు 

ను త్సృరఖాగాననుండిరి వేడ్క. 

నిందటినెల్లను హెచ్చరించుచును 

దిరుగుచునర సింగ ధీవరుండుం జె 

వికమసింహంబు వీరకా మేం[దు6 100 

డబ్బంగి సేనతో నచ్చటవిడిసె 

న్యబలం డైన మలిబేవునీన 

మార్క్కానియున్న ది మననుంచిక నుము 

తాల ద ద. న ద ద. ద మ నా లాలా. 

ఘునమైనతురగముల్' కాలిబలంబు 
హరె 

* శార్రమపూాడికిం దూర్చుగ షునూరు 8 మైళ్ళదూరము ననున్న దది. 

+ కార్యమపూడికి. గాంశెమాగ్నేయ దిశయందు 1ష్ట మైళ్ళదూరముననున్నది, 
దీనినే "ేటన న్ని గండ్లయని కూడ చెప్పుదురు, 

గ కార్యనువూూడికి బడీనుర 11 మైళ్ళదూరమాున నున్నది, 

క్ కార్యమవూడికి బాయవ్య దిశయంబు 1 మైళ్ళదూరముననున్న ది, 

లు 
ఫే ఇది వెనుక యజ్ఞమాలు సల్చుచో కైయుండును. 



88 

బల్లాని చె శైలు పటువీరవరులు 

మహీతచాగానది మడుగండచేసీ 

వజలురేవంతుని బ్రైలులోపలను 

దీపించుపడముటి తీరంబునందు€ 

బరవీరభ యద మై బల మెల్లవిడి సెం 

జాలుపఫులేరులు సమజేభములును 

మనవారికెనయైన మానవుల్ గల 

యొక్కొకవీరుండి యొకొ్క_కలతు. 

దళమునుసమయింప( దగియున్న వాండు 

110 

వెలు జైననలగాము సేనకునెదిరి 

కడలికి(చెలియలిక ట్ర చందమున 

మనబలమున్న ది మహీమమోిఅంగ 

నని తెల్చుదోర్నీ ని కనియెచాలుండు 

నలగొండదిగి రాజ దర్శనమునకు 

బోవుట్నకె చాలచందుండు 

గ మకించుట. 

బలమె శ్లసాందమై బహుదూరముగను 

క్కి రినీయునుం డెంగరివీ కీ ంప 

"నిశ్కాడసందులే దినుమంతయైన 120 

మార్లంబుగనదునూరు ్మంపుచూడిి_ యును 

రాండాయెనంచును రాజుచింతించు 

నాలస్యమిచ్చటనాయెను మనకు 

నపకీ ర్రిపాలౌదు నాడికవచ్చు( 

దెంపుననొకదిక్కు, 'తెగటార్చికొనుచు 

శార్య నంపదనో అం జయ్యనంబోయి 

కలసినవీరులు కలపాంచిమనల 

పలునాటిపీర[చరిత). 

చెంతకోపింతురో యేమివల్బూ.దురొ 

యబువచేగురుతాము నటులుండగాసె 

పడుచుతనంబున బాలుండువచ్చి 180 

' మొంగిలిచేసి నాగడొదుటిబలంబు 

నీమందమో పట్ల నీపిన్న వాని 

ననినింద సేయుదురల జడియగును 

దెగని కార్యం చాయె. జలియదుమనకు 

నిరుగడచారల యిచ్చలీ వేళ 

. ెబ్భంగిందెలియుద మెవరు చెప్పెదరు 

వ. 

సంధి కార్యుంబింత సమకూ డె నేని 

విచ్చిన్న మెపోవు వేడుకతగ్హం 

బొందినకార్యంబు పొళలగం౦గనీక 

వపా అ ముంత 

పగ తె చ్చెవీండని (పజలాడ(౫లరు 140 

నవ్వుదురవని ఫుల్ నామోము చూచి 

శీయనిరోయుదుర్ సీగ్గాల్లబోవు 

నాతండ్రికొడుక ని నన్ను జేపట్టం 

డనిపలుమాటును వార్ల రబుత గి 

పలుక ౦౫ (జెలికాండు చాలునిక'నిరి 

వినుబాలచందుడ విద్వివద్భయద 

శాలచం[ దుండు కార శ్రమపూడిం 

'జేరగదలుట 

, పరశు౦"ము-డవీవు బా హులబలి 

_ కదనశాండ్తీవికిం గడు పునంబుట్టి 

బరగజవార్యత. పావననూ ర్ట 

కార్య ంగాధథర సర్వజ్ఞచంద్ర 

150 

యానిందవడుటకు నేమికారణము 



(12) 
కులమవైరముందీర్చి కొనవ లెభూమి 

పోనివ్వ/గూడదుపోరు నిశ్చయము 

కూరి శో మలి జేవు కొల్వులో (జొచ్చి 

వీరులంగను.గొని వేద్య మె మెక్కి 

క లనిలోమిరున్న కారణం బేమి 

యానతిండని వారినడుగంగనలయు ( 

-గామునితో నంధికార్యంబు సేయ 

నున్నార మితగంబులొప్పవుమాకు 

నని మాటలాడిన నావలి*ేగి 160 

దర్శింతమవ్వుడు భర ణీశవగుని 

రాజుపంప(గంబోయి రణమొనరింష 

(బా _ప్తవకా దే వేంద్ర పట్టణవాస 

మనిపల్క_.బాలుండు వాప౯ంబునొంది 

ఆెలంబు పైనుండి సావాసంభొప్ప 

బిట్టు. *జ్య-భూమివై పృథ్వపుల్వడంక 

బలువి నమందర (ఖో మణంబుక తేన 

గల(క (జెందిన ౫ ట్టి కంధి చందమున 

దరితీఫపుపాపించి స్తాగ్యంబువదలి 

బలె ల్లభయపడి పాజగసాాం 110 

దురగముల్ గజములు ఛూళీమిన్న లమ 

బంభంబులూడ్న్చుక పరువులు పె కే 

దండెల్లనీరీతిం ద త్తణమొందెం 

దము శ్రలో బలమును దనవార లె ల్ల 

గలనీరిబాలుని ఘనమోదమలర 

నంతట నాబాలుండధిక శాార్యము నం 

బరిఖుముల్ జెక్కముల్ బలు సాధనములు 

శ సమైతగు భద్రసాలేయమసెడు 

చాలచం(ద యుద్దము 

| 
| | | 

| 

' దొరలెమొ~ం౦బుల( దొలగెంజీజంబు 

89 

జగజం పుఛ్మత్రంబు జయమునంగొన్న 

నకలమాబికుదులు సరసర౦జిల్ల 

భయద మె నర సింగు పాలిటిమృత్యు 

వీరూపమునవచ్చి యొదిరిం చెనన 

(బవా శ్రన్నుల నయుండు పటు సావానుండు 

తొలంగుండి తొలంగుండి దూరంబుపోవు. 

180 

డెదడటనిల్వకుడంచు "హెచ్చరించు చును 

బలములనన్ని (టి చాయం(దోలుచును 

మలిచేవు గొ ల్లైనమాగ౯ ౦బువట్టి 

వ చ్చెడుచందంబు భావించిచూచి 

సంధికార్యము నకు. జనుదెంచినట్టి 

100 

'వెలవెలంబాటుచు వేడుశలుడి” 

నోొళ రి మొగంబొక ౪. రొయ్య నంజూచి 

యిక నేమిచక్క-టి మయేమికార్యంబ 

దితండురాకుండిన నెసంగునుసంధి 

యి(క సాగ చెవ్వరి పహితవిణారం౦బు 

' డైకకృతంబేరు తప్పింపలేర 
యనిచింత సేయుచు నక్ష్కు-టాయనుచుC 

' గళతప్పినిలిచిరి కడు(జిన్న పోయి 

మలి జేవభూ పతి మరం తీయైనటి 

(బస శనీ డాతని బం౦ధువగ(౭'౦బు 

సమరసంతోషులౌ సకలవీరులును 

గొల్వుకూట౦బున( గూూర్చుండిళ౭లమి 

200 

బాలచందుండంత (పొభవంబొప్ప 

రా-దభిరుదులతో రంజిల్లుచుండి 

త్ర మలు కీల్వ(౫( దరగని వేడ్క. 
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* వనజా స్పనుతురీతి వచ్చెనాసభకు 

బాలచం| దూల సభలోంబ వేశంచి 

రాజదర్శినమునకు మాగ౯మి 

మని సభాసారులనడుగుట. 
@ 

వీరులు కెతేన విభవంబెసం౫గC 

గార్నిచ్చుభంగినిగనలి కోపించి 

భూవరుదర్శింపం బోవసందీక 

పలునాటివీర చరిత. 

వాసీగ రే చెలకా వంశవధ౯ను(డు 

(స్యాం తనెర్మల్యుండు చాలదనంద్రుండు) 

పదములుదట్టించి బాహువు లెత్తి 

. సావాసిోత్సాహు(డే శౌర్యంబు మెల కు 

గలికి సింగ పుం బిల్లగంతుకొన్న ట్లు 

యున్న భావము జాలుండ్ొయ్యానం జెలిసీ 

సౌందర్య సాంద్ర రాజ సభా స్థలంబు 

గనుంగొంటి సంతోషక లితు (డగాతి 

విమ్ణుసన్ని భుండైన విభునిజూ చెదను 

జరువీయవ లెమాకు ధీం'తు శ్రర 

యన దానివి న్నశ్రెరి యప్పుడుశినిసీ 

బొ సదబ్బరగండ (బ్రహ్మన్న సుతు(డు 

(మండుకారడువుల మంట చందమున 

రణరంగమునయం౦దు రాజిలువా(ణు 

(కార కారట్రంబు వద లని వా6డు 

కొల'గానికోరు్కు_లు కోరనివాండు 

సుఖదుఃఖభీదంబు చూడని వాండు 

తన దేహూకష్ర్రంబు తలంపనివాండు 

పరులకార్యముల_ కై పనిచేయువాండు 

స్వవిహితధగ్మంబు సలిెడువా(డు 

పల్నా టివారికి( (బాణహీతుండు 

మహీ వీరవరులకు మాగ౯ దర్శకండు) 
రత అ. అదను ల నాలలలా నాళకమనమునతాలు లు యా భయాలను. 

20 

కుప్పించి నుమికెను గురుజవ మొప్ప 

వనుడేశుసము ఖాన (వా లెను మే 

పిడుగుపడ్డవిధంబు ప్పధివిక ౦పించె 

సన్ని ధినిల్చుండి జగదీశుంజూచి 

యలిభ క్ట మొక్కి ననటు మొ౫మారమె? 

గడుభయ భాంతు (గే కరములుమోడ్ని 

యేమిచేసీతి రాజ రెమేలక న్లొన వు 

నాయ ం౦దు (ద ప్పేమి నస్నేలువా(డ 

యని ప్రార్థనము చేయ నాకొల్వులోోన శ్త్య 

రాలచం ద కన్నమదానుల సం 

వాద పకారము. 

గాసిల్గుకన్నమ కడురోపషవశత 

నులికిపాటున లేచి యు(గం_గే మెజిసీ 

ఘన నౌ్రక లితు(గే ఖడ్డంబుదూసీ 

చఛయధననజశిపించి సభంజూచిపలికె( 

' ౯౦టి రా బాలుని గద్దటీపను లు 

ఆ ఆత వ... గానా. 

* కరుడు, 
౯ 

తవసాటిబలియు(డు ధర లేయంటం వము 

మ చ్తిల్లిమజ చెను మావంటి వారి. 

జాలక -వెతిమి వీనిచూఖులకేము 

దండికూరులు దూడ దట్రించినిన్ను 

న న 



ఖండించి వె చెద గనియలు గా 

చేపాటిడంటవు నీవుమాకన్న 

మా పేరువిన్నంత మదిలోనబెగడి 

యుభ యదళంబులం నులుకుచునుండు 

సభ కోననీవుంట 'సవ్యాంబు గాదు 

సగసుండవగుదువు వంయస్యనంజనిన 

ననవినియా గాలు. డప్పుడిటని మె 

బంట్టుమోగలు గాక బవగంబునందు 

మే మేడబంట్లము సిగ సాటి గాము 

సరిగ (బంచిన యూాళ్లు సర్వంబు విడిచి 

విపీనెల౦ంబులు వేసటలేక 

తిరిగితి రవ్వరు డీటులేశై 8 

వాగులనీళ్లు ౪ వనముల(బంక్లు 

లినుచునుమితిమైన దెనములన్ని యును 

బగగం గాయజేయుదు సమరంబువముజచి 

యున్న ౦దు శే వీగకౌాగాగుశామోదు 

నాలఖిడ్ర యులకు (దుప్పులుప క 

ఛశాపికొన మూకుబవగంబు లేను 

పగ వారుకన్ను లం బడ కన్న వారు 

పగ చేసీమముంథూల్చి సౌావీకోతుష్పు 

'సభిలోన నేనిట్లు వాక భించితిని 

పాధి౯వుంగాడ గాంచ వచ్చినయప్పు 

శెవ్వరు నెడమోయరెే నీతి చెపువు[ 

పంతంబు చెడి చేను (బతిమాల లేక 

యొ శ్యూనమీదు గా నుగవడింజనితి( 

ద ప్పేమి నాయందు దగవలకానడుగు 

కుల వెం ముందడీర్సం గూ ర్చుండు శని 

50 

60 

70 

& 

వా. mm వను “ఆమ శా 
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పభూములందె ల్ల( బరువులు వాతి 

వనముల కియించి వచ్చినందునను 

మేనునబడలికల్ మించినోయీ మొ 

యారీ లిబడలికలంశెనా మోకు 80 

బగవారివిస్పరి బండికక్న గును 

భావించికొనందగు (పైఢులుమోర 

అనినంగన్నమ ప ల్యె-నాచాలుతోడం 

బడుచువాండవునీవు పలుమూట లేల 

కొలువులోపిషవయం౦బు గుబుతెటు ౧౫కయ 

యీ తేపపలికిన నీ5 ది చేత 

దలచెగ వేయుదు ధరణీళు నెదుట 

ననిన తొమసపడి యప్రశుబాలుండు 

కులఆెలథీగత గొబ్బువంబలి కెం 

గడ లిమధ్యంబున గడ్డయున్న ట్లు 90 

వాలీయున్నారు శ₹రవు? మధ్యమున 

మున్నీరు పెరిగినా మునుగునుది న్ని 

₹"త్రవబలములు సమయం౦బుదూచి 

నల్లి క్కు-లన్నుదొకి,- నడచిన వేళ 

-సేవకాదురోరూర తెలుగ కేయుండి 

సిదివిచారింపక యేలవచ్చితిరి 

మోరుళూత్ర మె ఇక మేధినీశ్యరుని 

"నేటిశిందెచ్చితిరీ సలంబు నకు6 
@ 

(బజలాడికొనుటలు దరికి ఎచినినరు 

ఖా లైనలోం జేరి కోపంబు చేసీ 100 

పదరినమా[తన ఫలమేమి చెపుమ 

(బహ్మునాయు(డు నీకుబంనువు(డేట్లా 

వినిపింఫుక న్ను వివరంబు గాలా 
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ననినక న్న మవ ల్కె- నాతనితోడ 

నాయుండువిమ్ణువు నారాయణుండు 

(పక టదయాంబుధి వరములొసం7౫( 

దగజనించితి నేను దల్లి గర్భమునం 

బరమపొవనమూర్తి (బహ్మనాయనికి 

బాద సేవకుడనై పరణినవా(డ 

భుజము లము ద్రలం ప్రూనినవాడ 110 

శు దమాగులనెపు చూడని వాండం 
౧ డడ 

(బౌ సాదజీవిశా (పబలినవా(డ 

జ్యేష్ట ప్ముత్రుండనంగం జెలగినవాండం 

బుటిత్రివీ చెన్క_( బురుపోత మునకు 
లు అటి 

దట్లించిపలికెదు ధర ణీకునెదుట( 

బడుచువాండవునీకు వాగ్గగ్వ మేల 

యనవినియ బ్బాలు. డప్పుడిట్లనియె 

జెంలగిబ్రవ్గాన్నకు జ్యేస్ట పృ త్రుడవు 

తలదన్ని పుట్టిన తము గడ నేను 

గదినియగజుతొడల్ గడ్టెలుచేసి 

(శొక్కు-చుంబోవచ్చు. దొడరినకూర్మి 

ధరణీశుంొడగన దాంటితినన్న 

120 

అంతమా।త్ర మెసు మ్ల పహూంకార మెటు(గ 

ననిపల్క. (గ నమ యటందలనంచి 

ఖిరవఖడ్డంబు పడ వై చిధరణి. 

జిఅునవ్వునవ్వుచు( జేరిసోదరుని 

నొనరంగ చిర్తుక యార్వికిందించి 

తప్పు నాయెడనుం డె దము(డాయ "నెను 
ఆవాజ్టీ 

బాలచందు (డు నాఏ౯ భావమునొంది 

(భాతలునుందాను రాజునుంాచి 180 

పలునాటివీర చరి త, 

వోహారుచేసిన. జూడకాభూఫుం 

డూరకతలనంచియుం డెను బాలు 

డందుకు చెంది యనుజాలక నియ 

| 

| బాల చం దుకు మలి చేవభూపతిని 

సమ్ముఖనున దూషించుట. 

' దెలినెనా? ధకణీళు తెటిెల్లమోకు( 

| బగతీర్చికొనుటకు బవరంబు జే ను 

| మితిమాడునెలలని మేకొని చెప్పె 

| మదిలోన నామితీ మఆచేెనొయీ మొ 

యెండక న్నె టుంగని యీ రెజచందు( 

| డవనిశ్శాత్రవులకు నర్చించి పెక్కు 

కానలంద్రిమ్మరి కాయంబుడస్సి 140 

| నీడలనిలిచిన నీ ళ్ళెల్ల ఇ దావి 

ఫొలప్రకూరలుచాల భ్థుజి యిం చెంగానం 

బసరుకన్ను లకెక్కి పలుక కున్నా (శు 

మంచిమందిచ్చిన మానును వేళ 

ననిపల్బ్ము_మాటల కదరు నుండు 

గండుకన్న మనిండు కాలచ్చ(దుని 

వాక్యంబుల( బూర(పశ్షు ము 
| నూ 

చేయుట 

. కన్న ప్పయల్లుని గనికో పకలన 

| భజికాంచినీతియా పల్కులననియె 

| నిటువంటికూటల। చేమి ఫల ౦బు 

తప్పంతమనయందు దట్టమెని లె 

ేరీతిననియెద జే నెటీింయి0తు. 150 



చబాలచందయుద్దము 

బగవాకి దర్భలు భావమంజెటి(? 

కుల వైరము కుదీక్సికొనుటకు మనము 

వచ్చు చుదగవుప వసుధాక లేదు 

దెచ్చుటమొకతఠప్పు (తిఫు గాంతక యు 4 

గలవానిశ్చము గా( గలనుక ౦బ౦బు 

తర్గి ంపరెండోవ తప్పనియెలు (గ 

కంక ఇం౦బులపల్లె కడగివసించి 

కంకణంబులు చేత ( గట్టుటిమూండు 

'తెగరణభూమిలో దిగుట నాల్టకది 

తశమిశతులువచ్చి తార్కొన్నపీదపం160 

గలయవివాెంచు కార్య మైవవది 

యీయెొదు నేరము లెవ్వరివగుకు ? 

పంచాపరాధముల్ _వెరులయందు. 

గలవవి చె వ్పెద (గ్ర హీంపంగడంగు 

సరిరాజ్నమోర(క నం[గహబుది( 

en SR Oe 

విపినంబులకు6 బంవీ వెలయుటరంగు 

జామాతంజంపుట సగవిమూండవది 

భట్టునుమనవారు పంపించినపుడు 

వెళ ఛందోలించిన విధము నా లవది 

కూటు వమూా(కల. గూర్చుకవచ్చి 

గర్వించినిల్చిన కార్య మెదపది 

ఎక్కు_వతక్కు_వ లీరీతినుండం 

డెలి నుక ధగ ణీళుం దెగిమాటలాడ 

నపరాధమంటచదా యతినీరియాణె 

యమెకుప-వమాటల నింక నాడంబోకు 

మనసురాకుండిన మగిడిపో వేగ 

98 

ననిపలు,..మాటల కాహాలంండని మె 

కన్న మనీని వాక్యంబులకు బాల 

చం|దు(డు (పత్యు త్తరంచిచ్చుట. 

మేరత ప్పెనటటంచు మిలిపల్కి_తివి 

మీటి బవానవాకు మితిఠప్పరాదు 180 

. చుక్కు_లురాలిన సూర్యుండుతప్పీ 

పడమట.బొడిచిన. బాధోధిమించి 

చెలియలికట్టవెం చెంగలించినను 
జ ల్లననై ననువహ్నీ సత్య 'సంధుండు 

నా మునిమాటకు నమ్మిక గలదు 

పగచారికలుకుచు( బలికితివయ్య 

యిటువంటికార్యము లెందుకుజరుగు 6 

బగవాని సేనలో బల్విడిొచ్చి 

కరములుశిరములు ఖండించి వై తు 

దగము సేయుదు దావాగ్ని రీతి 190 
థి 

జిన్న వాండంటీవి చెలంగగియాకలన 

. నలనాంయయకుగురిగాల నయినట్టిపగ కం 

1/0. 

జేపట్రియిల్లడ చేయంగాలేదె 

యఫుడుబాలుండనాదు నఖిలభూో పతుల 

కదిరియుద్ధము చేయ "నీనిల్చినప్పు 

డపకీతికామాటల నాడుటతగ చె 

వినంగూడదీమాట విడువుముఇాలు 

నని చెప్పినభలోన నందటుపవినంయ 

వీరుల వే యేల బిలిచిదోపషమున 

మలిదేవుసనముఖాన మండుచు(బలిక 200 

ధీ రాగ్రయోవంకి జీన రా జేళ 



94 

బాలచం దుండు యోధులకు 

రోషమువ చ్చు మూట 

లాడుట, 

( వీరుండనని పేరు చెట్టుక నీవు 

(బతికియుండంగ నే పగలునీసుతుని 

బట్టి చంపిరిగ చా భయమింత లే 8 

శార్యంబునీయందు జచ్చెనాయేమి 

ముకుం(ఒదూలముమింద( బొడిచినయ పుడు 

గుట్టు ఏన లేని కోప మెన్న టికి ) 

శంకింపగా నేల సమరంబుకది సె. 

దీరనిసుద్దులం దెగంజాల వేల 

ధనువుశింజీనిలాగి ధ్వనిచేసిలే౨ 

(బహాండభాండ ముల్పగిలినట్లుండు 

"నెనలేనివిలు కాండ విటువంటినీవు 

తనయునివావుకుం చా లెద వెట్టు? 

అావాలనాయు(డ య పుడుసంతములు 

పలికిననీ వేల పరవకు(డెతి 
తలపోయ( గావీ5 ధర్మంబుమజచి 

ని దించుచుండుట నీతియెనీకు 

విముఖత లేనట్టీ వీరుండవీవు 

కట్టినాండవు కాళ పట్టితిక ల్తి 

పగయీదలేనటి సౌరుష మేమి? 

మితిమూను నెలలా మె మెదలకున్నా వు 

నీవంటిజగ జెట్టి చీంజాడలేదు 

మాకుకన్న మనీండ మగటిమియ్ేది 

శదలనికంబంబు కాలిసంళెలలు 

20 

= న a. షు 

పలునాటివీర చరిత, 

పొందించిచావుకె పూనినిల్చితి8 

క ౦బంబు శెదలం లె దలించిచూడు 

సుంకర రాము(డా చుట్టుడొం కెనలు 

(త్రుష్వులువ్యక్టును దొడగవ చేల 

పవులనాయకులార చెలలగడుబంటు 

లిచ్చగించరుమది నింగిలిపోటు 80 

మేటికూకులనాజైి మెచ్చనియట్రి 
ల్ల 

నమినజంగిలి నాయకులార 
ఎాజీ 

తగుజల్లి శే జిముల్ దండ చక్రి ములు 

పోంగొట్టిపోరయ్య పోరుమో *శేల 

వీరయోధ.లుగదా సెనుమాలవారు 

గాయగేవాళాఖ్య గలబిరుదముటు 

' పగతుజుగనకుండ. బాతు(డిఛూమి 

చత _ 

వ 

చాదన్న రాహు త్త పాటవ మేడ 

సం పెట నాగన్న జయమగువిరున 

మెక్కు_డికేణానీ వెందుదాగీతీపి 40 

( జడత ని దిం చెడు శార్యాతులాగ 

యుదతయు ద సూర్ శ్యీద యంబ మె్య( 
' థి థి 

అము లా ల. పం “లి 

దణచు గాగల్య కత్రణవ్యము ల్ గలవు 

లెండు కాలంబ మయ్యె 'లెండు లెండింక) 

నని చాలుండు[గుండై యదలించిపలుక 

విన్నిబహ్మ్మ నాయుయకు వేగ మెలేచి 

తనయుని ఇదు రేగి తా గాగవించి 

' యధా౭౯ాసనంబున నాసీను( జే సీ 

వలనొ ప్పద టగ్ వ చ్చినవారి( 

నొల్వుకుంబిలిపించి కూర్చుండు.డనివం 

గూూర్చుండిరందటు కహారిమి మెల రు 



బాలచ౦ద్యయుద్ధ ము, 

గహార్చిన వారల కృశలంబులడిగి 

తనకార్యమంత యు. ద%శవినిపింప 

వినిబాలు(డీ ౯ ఇ9ో వివరించిప చె; _ 2 చీ J 
శాతవు * లలగాబా( జంపీనయట్లి 

కోపంబు మదిలోన. 'హర్ప్చుటళూని 

పందమాటలు పల),_(బంతమామోకు 

భ దోగ్రసంభూత పటుగోస హి 

భస్మీకృతాఖిల పో రాజవిపీన 

(బ్రహ్మన్న నాతోడ, బల్క_-కుమయ్య 60 

వదలక గౌజును వంచించినఫు జె 

నాచేతిహేరితో నాయక్షల్ జూడం 

దల తెగం ఫొట్టుదు ధ“జీకునెదుట 

సత్యేంబుపలి),- తి శంక నా శిల 

కామ్మురాజు శ₹శాలచందుసి 

కోపం టు చల్లా ర్సుట, 

యనంగొమ్మభూపతి యల్లునిడాసి 

నాయన్న వినమయ్య నలినాప తేజ 

సంధి కార్యం బేగి శ్మతులచేతం 

బగంగంజచ్చినవాం డె బాలుండుసు మ్య 

యరయమానుతు (డైన యలరాజవీవె 170 

వచ్చిమనల(చూచి వారనిభితి 

బిరుదులుత్యజియించి పీజికిపొటు చును 

_ 

హీగు_తము శని నిచ్చినయ పురా 

mm 
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తత్రియజాతికి జచ్చుటనున్ము 

నలము నంబోరాడ సారస్య మేమి 

చేతికిచ్చి నళ్ళతుం' జలంివధింప 

బలుపాతకంబని పల్కె._ జేదంబు 

లెన్ని జన గనులకు చే క్రియ్వాన( 

బాయదుషాపంబు పట్టిపీడించు 

ననియితీహాసంబు లతనికి( జెప్పి 80 

కాగిటంజేరిచి కడుబుజ్జగించి 

మనసు పెట్టకుమన్న మసలకుమన్న 

మామాటవినుమన్న మన్ని౦ పుమున్న 

వినివాలదంద్రుండు వినయా(సోయుం టె. 

జల'మెల్లవిడ నాడి సంధి చేకొనిరి 

తరువాత(గొందటు దర్పముల్ మిజు 

నేచేటుపా కైన సేమిమాశేల 

_ ఏందులుభుజియించి వేగ మెపు6కిం 

బోవ లెజాడ్యంబు పూనకుండనీరి 

' యిరుపకృములవారు నింపుసాంపెసణం 90 

బొదిలిననంతోపష ముననాయుచుండి 
వినయంబు తో ఇట్రలిడుకక పట్టి 

అనపోతు మేడకి శేగుట, 

గంతట మేడపి కనపోతు చే 

మాంచాలమేడకు మకు[_వ నేగి 

వినయంబుతోడుత వెలందినింజూచి 

మంజులభాపణ మనానీయనుగుణ 

కం౦జాతలోచన కరిరాజగనున 

ఎఒత్ఫేలోక సుందరి రతిదర్చ హోరి 
క. ననన న 

1 9౦వ ఇటలా" ఒడసబ్లీ ని( జూాడ'ము, 



ఆరు 
0 06 

న్ముక్రీలసత్ కణ౯ శోభితవణ౭ా 

కోమలసీమంత కుందాభదంత 

(యధరవిజిత బింబ) యధిక నితంబ 100 

వరవసంతబమువీ(క వనములచిలుక 

మారని కైదండ మలైలదండ 
en 

రమణి నేవచ్చిన రాశచాలింపు 

*# మన్న బౌలుండుపం సె నచివనీవద 
a) 

ము త్యాలహారంబు ముద్దటుంగ రము 

కలవని తెమన్న గదలివచ్చితిని 

నుజచినవస్తువుల్ మా చేతికిమ్లు 

త్వరగంబోవ లె నేను బాలునికడరకు 

ననననపోతుతో ననియెమాంచాల 

యేమానవాలయ్య యిీపదార్థముల 

కన్న బాహా సాణో _త్తము. డా సెనుజూచి 

కూరిమి? న్ను పి గూర్చుండి తాను 

టకొంగొయ్య నం బట్టిలాగినను 

ముఠత్యపఫుచేరులు మెదటికింటెగిన 

నవికన లేకుంట యానవాలక్లు 

యననినిమాం:చాల యవువయ్యతత్వ 

శా్రునుల్ వేదముల్' చదివినవా(డ 

చెటు వెలివి॥ దా యారహన్యంబు 

తము శ్రరొపీలిచినం దరితీఫుతోడ 

విడీవడ్డను త్యముల్ వెదికికూర్పుంగ 

శవఢి లేకంటచే బాల (డు పెడ ల 

పస మదివిచారింపు 

జో సోదరుండు. 

mr 

ద ద ద డా 

లునాటిపేర చరిత, 

కారగణమేశేదు కలనికింబోవ 

మీయన్న బాలుని మితిచేసీవారు 

వ్ "నంగంబట్టము గట్టమాండుమాసములు 

మితి వె ళ్ళెంగాపున మో వారి/(/(లయ. 

జనియెనుమోయన్న సమరంబుకడకు 

వీర మేడపినీవు చెలయరతీంప 

బాలచందు(డునీకుం బటముగ కు 
లు లు 

నందు చేయలనికి నరుగంగ గూడ 180 

దనవిని బావా శ్ర డత్ఫు(గుడగుచు 

విముఖుడెయచ్చోటు వెడలియే తెంచి 

అనపోతు శ్యామాంగి గృహ 

మునకు జనుట, 

శ్యానాంగి యింటికి సయ్యనవచ్చీ 

పలికనాయనపోతు భా మతో నపుడు 

ముత్యాలగ ళమాల ముద్దుటుంగ రము 

' టన్న నా సతినవ్వీ యనపోతుక నియ 

120. 

మజచివచ్చితి చేను మగిడినీ వేగి 

యడీగి తెమ్మని పం పెనానవాలడి గ 

గపళికాఫలచయ క లీత చర్మంబు 

నిచ్చితిఫలమని యిదియానవాల( 

140 

నాసలేనట్లియి యాననాలంది 

యెందుకువచ్చితివిది పొల్గుమాట 

మఅదుటదాచుట మావద్దలేదు 

_ మాయమాటలు చెస్సి మరల(బంపీంచ( 

rar ద అ నాని యాం దాదా. కాటా 

| tes భూనురేంద్ర 
అతు టొ చిలానననాననాంు. కాలం టు. లా జానతానా నాలా ఇ 

ఆనిననని యధథ౭౯ము కాదు. 



(18) భాలచ౦ద్రయుద్ధ ము 97 

నప్పుడుభూనురు ండతిదుఃఖమొంది 

అనపోతు శాలచందుని (గూర్చి 

శాలచం దుండు మేడవీనుండి నిష్టుర వాక్యం బులాడుట. 

యనిపల్క-(బావ్మాణుండతి తోషమంది 

వెడలుకోపాన్ని చే వెడలెను వేగ 

మరలుట దంటనొనను వీడథర శ్రమౌనీకు 170 

గదలియా[త్రిఫురాంత క మునకువచ్చి | మంచితనంబున మన్ని ౦చినన్ను 6 

బాలుని 'తెజుం గె న్ (బజలను నడి౫ బొవమ శ్రిన్ము"“బనులకు6 బోయితింగాని 

నాతీ రుమేమేమి యరయుట లేదు 150 | తప్పానవాలని తల(పక పోతి 

మూ(కలుగూ డెను ముందలిదెసను 

జెలిసికొమ్మనివారు దెల్ప్బందీ.వ్రముగ 

నచ్చటిళేగియా యవనీను నేందు. 

డళ్వర్థతరువున శమరిం చినట్టి 

నాననా. నిజమని చెప్పిన నీయానవాలు 

తబ్బిబ్బంటంచగ తాలినలిపిరి 

నిజమువిచారించి నీవున్న కడకు 

వచ్చితివిడనాడి వడి నేగినావు 

వగవ నేనందుకు వరగుణళాలి! 

నీనాతీమాంచాల నీపొందుక శె 

హాస్యంబుచేసిరి యానవా లెటీ6 180 

చెంగలి నైతిని చెలనులవద్ద( 

గలిమికో సమువచ్చి కలియుట లేదు 

కులమున(గెదవని కూడుట లేదు 

త ల్లీనిదం డిని దాయాదజనుల 

చిడయా నీనీపొందు "సనమ్మియుంటి. 

బగవాండశెతిని బాంధవరతికి( 

బాలచం దు(డు (వాసిన ప్మతము 

ననపోతు చదువుట, 

పొండ్రైనష తిక పుటణెగా ర్తి 

తిన్న గాంజది వెనీ తీరునదాని 

శ్రీగిరీశునియాన చెన్ను నియాన 

మలి జేవరాజాన మాతండీయాన 

యజ్వ దాణజ్జురువీరు లందటీయాన 

(తోసివచ్చితి జీని ద్రోనామం'ెడును 160 

బాలునిమ్మితుల (పొణంబులకును 

ల. కదా ము ద నావను. 

హహ చలు లా 

న. 

దప్పినలాగాను దరలితి చేని బా సిపోందగునయ్య (బహ్మాన్నతనయ 

చానలుమిటుట యదినీతి-గాదు "కళ్లుగాంబోయితి ఖిన్నునింజేసీ 

తననంగడీలతో. దర లెబాలుండు న్యాయ ౦బువిడ నాడీ నమ్మినవాని 

నసుంటరి గానుంచ నెొప్పెనాచి త్త 190 

మెన్న డు నాలావు నినుమంఠధమెనC 

గను(గొనవై తివి కట్టిండివాండ 

సొవానముననీవు సాగి రాంగూడ 

దనునట్రిక 8ినంపు టానఇంచదివి 

చండాశ్ని నైనూగా చల్లినరీతి 
భీకరళో పాని *"పిన౮గ౮ీతర్తమున (వాహ్మణుండీకండు బవరంబుచూూ₹చి 

అదా తలా దా ఆదాల. త ల ద అయ మాల 



ఛియపడునంచును భావించితక ట 

యటాలై నంజూచి తే యనిలోననన్ను 

(శోన్మాణమరణంబు పొపమంటంచు. 

ఉనతివిదయ లేళ నర్వ జ్ఞచరిద్ర 

థర శ్రేగాత్ర్రుంబుల చారినీకెలుక 

తను శోలినట్టి యా ధరచణీళుణాదుట 

జీమురంబు ల పల జచ్చినయ పుడు 200 

పొపమనంగ రాదు బలిమిని(బట్టి 

ఖండించి వెచినం గలుషంబువచ్చు 

(దోణుండుకృఫుండును (దోణనుతుండు 

నమరంబుచేంకురా పూసాన మొప్ప 

గురువై నద్రోణుండు కూ లెయుద్ధమున 
"నేమనుషుక్టనక౦ లు నాకిల్చిషంబు 

నీజెబుంగుదుదీని నింతిమాటలకు 

నన్ని డయా సితి నాకర శ్రపేమొ 

కామునిబలములు కదిసీనమిద 

బల్లి యములవారి బవరంబునందు క 

ెలువ(గచ లెనంచు. గేరుచునుంటి 

నీతెజంగాయాను హీతమైనవాంధ 

యేమి సేయ6గలాడ నేమందువిధిని 

నడవిపాల్చే ఫితివన్న ! సోదరుని 

వీరవిిక నుయణద్ధ ఏభ వంబు౫గ నగ 

భాగ్యంబు లేదాయ. జాపీని నేను 

వ్లూగ్వజన శ్రంబునం బొందులందీ సీ 

మువ్వ'రివ్య్వరినినే నెడంబాపినానా 

యనుభవింపంగవ చ్చె -వాఫలంబిప్పు 

డీవ్రపాసినయట్టి యా దేహ మొల్ల 30 

| దినిరివ్యభకాం బైన బేవాంబువిడుతు 

వలు నోటిపీరచరితో. 

(జన్మమె ర్తీరియగాని సఫలంబు గాదు 

చఫలంబుకాని యోజన గిబజేల 

తనబారిరకీ ౦ప దణివబ్చినప్తు 

వినియోగపడనట్టి వీరర క్తంబు 

ర కమేశలుపనీ రంబగుగాక 

యుప్పొాంగుచున్న ది యుజ్వలళ క్తి 

యడంగదునేజెంత యడంచిననాన 

దహియించుచున్న ది జాచాన్ని రీతి 

(చాణంబులింక నేను బట్టింగంబాలం 

80 

స్వగణలోకమునందు బాలుని రాక 

శదురుచూ చుచునుందు జంతయు జీడ్క_౧) 

బుణ్యనివాసంబు పొందియునుందు 

ననిచింత సేయుచు నవయ్యయోయను చు 

నున్న ంతలోపల నెయ్యననపుడు 

గరి గమాడచియను కాంతయొక ర్రు 

వీర మేడపినుండి వీరులంగలయ. 

జనుదానినచ్చొట( జయ్యనంజూచి 

యంజలి చేసినాయడడనవోతు తెలిసి 

(బావ్మాణుండాయిట్లు వలుకంగరాదు 40 

తగమునీ వెనరించు దండముగొనం౫ 

"నేలయిచ్చటనుంటి ఇటీ(గంపు(డనిన 

ననవోతుమాడచి కనియె నాజీళ 

చాలుని(గలనికి( బంపియిచ్చోట 

నిల్వం-గారణమయ్యు సెలంతరో చాకు 

నన్న బాలునికేన యంజలిచేసీ 

విన్న విం చెద "నేను వినిపింపవత్ము 



చబాలచ ౦ద)యుద్ధ ము 

నామాట గాంజెప్పు నాసోదరునికి( 

గూరిమితము శిల గూడుకనన్ను 

వలదనిపోయిరి వగచినవాడ 

నాలస్యమి(క జేయ నాయత, పడితి 

నిందులణిల్సిషం బెనయదునీకు 

నీరాక దూచెద నేస్వర్షనముందు 

ననుగూడ రావయ్య నాబాలచర్శద 

యని చెప్పినుదిలోన నధికవకొనియతి 

నీషణ్మ త్రయమునంజే వ్యాభావమున 
నిందియదశళక ౦బు నీర్పడనిల్సి 

తల్లిదం డులచెంచి దండంబు వెట్టి 

పరమాతు శ్రీమదిలోనం శాయకతలంచి 

యడపంబువారిని నతి క్రీతితోడ 

గొడుగువారినిం చేమం గూడయ (బిలిచి 

వెజతురుర క్తంబు వెడలుటచూచి 

యీాదెసనిల్వళ రీగుండుతొలం 

పాపనునుచునన్ను  బట్టంగంబోకు( 

60 

డని చెప్పి చా వ్యూలు డత్యంతళ్థ 8, 

నింటి చేల్బులనంగ "నేగ్చడియున్న 

(శ్రీగిరిలింగంబు చెన్న కేశవుల 

ధక్రితోం్రాధికంచి (ప్రభుడైనయట్టి 
(టైవా శ్రేన్న శామంబు భావించియెొంచి 

సంగడీలను(జాల సన్ను తిచేసి 10 

బంగారుజంజెంజు పొదంబుబీరుదు 

మాడ దీశినొ నంగి మన్ని ంచినీవు 

బాలునికిమ్ముని పణ(తికింటెప్పి 

ఢనతలంగో నుక థర మిద (శ్రా లె 

దలయావలిం చెనుదటుకున బెగిరి 

కన్ను లంని-న్పెను ఘనము౫న కె 

50 జిటువంటి భావంబొ యీశ్వరుంజెజంంగు 

గొడుగడపముచారు సొబ్బున నేగి 

తద్దతి తెల్సిరి తల్లి దండ్రులకు 

వినిమార నొందిరి వేగ మెవారు 80 

అనవోతుత లిదండులు రకునూారుని 

మె లే క రేబరముంజూచి విలవీం చుట 

కొంత సేపటికిని గొం చెము తెలిసి 

కుందుచుంజనుదెంచి కొడుకువై వాతి 

(జొము శుద్ది కొనుచుటో లుచుబడుచు) 

రనయుణామా పుణ్య దళయిట్టులాయె 

(మాయచావయొ్యొను మానుద్దుకొడుక 

యిచ్చోటనుండె నా మృత్య్యువునీకు P 

వెలువుండాము మేమి చేసీపోయితివి 

చెలికాండ్రశే మేమి చెప్పిపోయితివి 

మాకోర్కు_ లెల్లను మంటంగల్సితివి 

కటాకటామాకడ్ను కాల్చిపోయితిని 

మూండు కాళ్ళముసళ్ళ ముంచిపోయితిని 

చాలచంద్రుని'వెస్తు షపాయంగలేవు) 

చాల్లు వేదంబులు నయ 'మెంప్పంబదిని 

యఖిల జేశముల విఖ్యాతినింగాంచి 

వెల్టితివా సేండు చెలికానివిడిచి 

(దైవమానీ కెంత దయ లేశ పోయె 

నగిచింఠనొందుచు నయ్యరమోయనుచు( 

గంటికిగడ వెడం 7౧ శేడ్చుచును 

విలపించు చుండంగ విపబాంధవులు ' 

90 



{00 

కాలంబు నేటితో ౫డచెనీతనికి 

పడిపోవలను శాశ్వతములు గావు 

100 

జని శ్రించువానికి ఇావునిక్క౦ంబు 

చెతన్యమెడలిన శవమునుగూర్చి 

ద దట ద. విలపింపబ్రతుకుచా వెత్డీఠనంబు) 

దనానకార్యము చేయం దగునంచు(బలుక 

గంధపు చెక్కు_లు ఘనకాస్ట్రవితతి 

'తెప్పించి"పీర్పించి తీర్చిరి-వేగం 

దగుకాన్ర్రమార్లంబు తస్పిపోకుండ 

అనవౌాతు దహపానసంస్కారము, 

సరియు వెంబడి చేగనవము శ్రతిరా 

దంపతులిద్దటీ దవానునికి చ్చి 

వనిరిశేవాములకు స్నా నముల్ చేసీ 

యంతటహాడచి యాయ తృపడుచు. 

దఆచుాత్తుటి చేతందడిసీనయట్లి 

110 

మ 

మాడచి శార్యమాపూడిలోని 

బిరుదునుజం చెంబు పెక్రాలోంబెట్టి 

యాందోళికారూఢయై త్వరితముగం 
జనుదెంచిధర చీకు నముఖాననిలిఇె 

ఏంచులుభుజియింప వివరంబు గాను 

వీకోలుదొరలును వేడంక మిం 

బ జ్రీనిగగూర్చున్న బానసీలపుడు 

వ౦డినవస్తువుల్ నడ్డించివిదపం 

జమారులువడ్డించు సనుయంబునందు 

120 

పలు నా టివీర చరిత), 

మాడచీయటి*ీగి మదిందలపోసి 

తెలిసి మేడపినుండి 'తెచ్చినయట్టి 
లు 

మధురవస్తువు లె ని మజవక యిచ్చి 

పలికబాలుని(జూ చీ పడంతిక్రైర్యమున 

వీనికం కును గ డు[ప్రియమెన మేలు 

' వస్తువులివినగొన వలయునంటంచు. 

దజచుర క్రంబునం దోడినినయట్టి 

జందెంబువిరుదంబు సయ్యనని చెం 180 

రక్కసి క్షంబె న జందెము, బిరుదు 

చూచి బాలచం దుశార్సుట. 

జూచినయంత"నె ఛురికాగ్రమునను 

వరుంబుయబొెడిచిన వడువునంగలగ౫ 

బాలచందు(డుళేచి పగటువి నంగ 

'బెడబొబ్బ పెటిను బృథ్వశులదర 

నొప్పివారును వీరునొక్కటియైన 

శంకింపళెదురెకి.. శార్రవదయము 

బారులవైంబడీ (పక టకర్యమున 

(బ్రవ్మాన్న ముఖ్య వీగవరులంగదిసీ 

యనిలోనముందుగ సహూతముగావించి 

తకుచాతంగాముని దళము]పెదుమికి 140 

కాలిబలంబుల గజచాజివితతి 

పీనుగు పెంటలు వెల్లుగంజేసి 

తమకించి నరసీంగుతలను ఖండించి 

కొను శ్రభాపతికిచ్చి కులనిరోథంబు 

దీజిచిపంతంబు దీజ్బదంజూడు 

మనిబాలుణాడిన యప్పుడు తెలిసి 



చబాలచ౦దుూయుద్ధ ము, 

సంధి కాదని యందటు నాశవద 

లుట, 

వీరులుదొరలును జేగమిలేచి 

సంధికార్యముమాని * బాన్నా విశే? 

యామడ్డులో వేసి రన్నమంతయును 

జివర కుంగార్యంపు స్థీతివిచారించి 

రాయబారులతోడ రాజులిట్లనిరి 

కాకున్న కార్యంబు కాకపోదిప్పు 

'డెక్క_డిబంధుత్వ మెక్క_డి చెలిమి 

శాలునితమక౦బు పట్టలేలివ్వ 

రనివీడుకొల్సిన నారాయ బార్లు 

కామునికడశేగి కరములుమోడ్చి 

వినిపింపసాగిరి విషయమంతయును 

మమ్ముంపితిరిమోరు మలి దేవుకడకు 

విన్న వించితి మంతవీరులయెదుట 

నొనరంగసంధికి నొప్పియా వేళ 

వీరులు రాజులు వేడ్క. నుప్పొంగి 

విందులుభుజియింప వివిధవస్తువులు 

పచనంబుచేసీరి పజ్యులం సా? 

నిరుపక్షములవారు నింసపుమిఅంగ 

గూర్చుండిరణలేని కూరిమితోడ 

బానసీలక్ష ౦బు పట్టుక వచ్చి 

వడ్డించిచమురులు వడ్డించు వేళ 

గరిగిమాడచివచ్చి క లవరపడ.గ 

ననవోతు లతెఅంగెల్ల నఫుడు బాలునికి. 

జెలుపంగనాతండు తెంప్రునలేచి 
న. 

* గంగధార మడుగు, 

150 

101 

యిడీనట్టియన్న ౦బు చేంటిలోయలిపి 

యూ(గ్రులడైరణము నకు ద్యుక్తుండయ్యె 

మలి జేవ రాజును మన్నె నాయకులు 

| మము(బంపీరంతట మగిడివచ్చితిమి 

కాగ౫లకార్యంబు గతిమో కెయెటుక 

| చాలచందుండు సోదరులదగ్దజకుం 
బిల్చుట, 

యంతటనబ్బాలు( డలికోపమునను 

' భుజములనెగంబెంచి పొడవుశానిక్కి. 

యుదుటుపంతములాడు చున్న౦తలోన 

గురుతరరణలకీ ్మ గొబ్బువవచ్చి 

యా చేశ మెని'ల్పె నాతఠనియందు 

శరతమ్తులతో డం గలకిలనార్చి 

180 

నిండు క్రార్యముమిోజ నిశ్శంకుండగు చు. 

160 | గను(గొనుచుం డెను గామునిదళము 

170 

| తముకంబుహెచ్చంగం జచాలిమియె'సలట 

బవరంబునకు. డాము జపెనమెపోన 

' నుముసారాత౯ మొక _టి చూడంగభూమి 

' జీవవితతింబీల్చి న్థిరయుగనడిగా 

న్ా పాలా 

వీరాగ్టగణ్యుండు వినుత సద్దుణుండు 

హాటకా చదల ధీరండట్థిగంభీరుం 

డరిజయసంశీలు.డై తను శ్రనుకుండు 190 

సంగడీలకుం (బాణనఖులడైనవాండు 

నిర్మలుండగు (్రహ్మానిజకూర్మిపట్రి 

భ౫వదంశముగల చాలచంద్రుండు 
—_ ద ల టల... ద తాల... ఆనమారిపామాడాంాభామునాలా. జాతా లను మ వం దం మాతాం జునాాము ఎన 



ప 102 

పులినిదండంబు తో బొడిచినయట్లు 

శొల్వులోపలినుండి గొబ్బువలేచి 

తన పాణ నఖులను దగ్గజం జేర్చి 

వెన్ని చ్చిపగజికు వెనుకాశపడవు 

విటింగినవైరుల వెన్నా డిదనవు 

కులమున వెలమవు (కోధంబు హెచ్చు 

సకలళా(త్రవులకు సమవతిణవీవు 

నన్నె లెచ్చితివార వంళశముంతకును 

200 

ననుంజేర రావయ్య నమి శ్రీనవాండ 

మేటియొజ్జలలోన 'వేటివెనటి 

కను శకసట్జి నాకడకురానయ్య 

రగవింజమోజుకుం దనయు(డవై న 

కంపొలదందు! దగ అకు రావయ్య 

గురు బై నబిరుదుల కును శ్రరపట్టి 

మణియు(జాూక లచందు మంగలనుట్లు 

నమ్మినమ్మితులంనను జేరరండి 

(ఈ యనియిట్టులాణ్వురి నతిభ క్రి (బిల్వ 2 

సంతోపమూన'బాలు సన్ని ధికేగ 

వరునతో(మొక్కిారి వదనముల్ బాంచి 

తరువాత బాలంండు సైర్యచి _త్త్సమున 

బాలచం దుండ ఏరఠరులకుం నిజ 

మనోరథంబు బెల్పుట, 

వీర నాయకులను వేడుకంజూచి 

విన్నవిం చెనుళ ర్య విధవంజెళంగ 

'జీవతల్ నూడంగం దీక్షత మెజయ 

మనసునళంకలం-మట్టు శాంజేసీ 

(బకుకలయై నాళ పొజంగందోలి 

లునాటిపీర చరిత. 

సిటీకి పేవులునిడ్చి చెగడుటమూని 

లోభ మోహా౦బుల లోలక(దైంచి 30 

సూర్య లేజంబున కూరతమీల 

గామంబు కశోధంబు క డక చెట్టి 

కామభూపతి ల్లు గదనంబునందు 

| 

| 
/ 
| 

సత్య(వతోత్సావా సానానులార 

నిర శ్రరగుణయు క్ల నిశ్చలులార 

జయులార జీవాంశ సంభూతులార 

ధర్మమర్మనిచార తత్పరులార 
విజాననోభిత వీ రాత్ములార 
షా 

| సజ్జనావనులయి జగములలోన 

వీర కార్యుంబుల వెలసీినయట్లి 

యటువచేగురుమేటి యయ్యాలుమి రు 

80 

మిబంటు(్రన్తాన్న మిదిలేని గరిమ. 

బూర్వ మొనర్చిన భుజనిక మములు 

విందుముమో లెల్ల వినిపించు చుండ 

(బవా న్న శేదిరెడు పగచాండుగలంటె 

యటువంటి(బ్రహ్మన్న కనుంగుప్యుతుండను 

ఫీతిచేటయగఆఅకు బెదరను నేను 

డాతతం(డ్రులకును దగుమామ లకును 

గడువీన్న ననిమిరు గారాబమలర 

ఇ త్తిముద్దాడుట యి మేలు మోది 40 

క్ న్నెకయ్యమునందు. గలి? పుణ్యంబు 

స్వగ ౯౦బు(గొనుటపం జూలినవాండ 

నాపంతమరయుం.డీి నాయకులార 

కామునితను శ్రి గలనిలోజంవీ 

తలంబెచ్చినోకిత్తుధరణీశు నెదుట 



బాలచందుయుద్ధము 

జంపుదురణమందు సకలశ్మాతవ్రల( 

(బ్రతినతీజ్బకయున్న చాలుంండంగాను 

నావండువినివీర నాయకులనిరి 

పరులు బాలచ రదు నివారించుట. 

వలదుబాలు(డవిన్న వాండవునీవు" 

నన్న పుపనికాదు 'సమరకార్యంబు 

దళమువిస్తారంబు తగదుశెర్యుంబు 

పడుచువాండవునీవు పటిమకోం చెంబు 

వలనొప్పశీలము వారందటికిని 

సంతానచీలేక సంతోవ మెడలి 

పం(డెండువర్హాల పరి మిలిగడచె 

మా చెల౯ చెన్ను ని మన్న నవడసీ 

యైతాంబనిను నె నధిక మోవామున 

50 

సంలలవృదియె జరుగంగనిము ్మ 

సమరంబునకునేగు సావాసచేల 

మితీలిదం[డ. ల మిగఃలమన్న్నించి 

నుమా శ్రిదరించియు మామాటవినును( 

టంచు(బలిి_నవారి కనియబాలుండు 

కఠుతేంప్రుమోజ(( గ లక లసవ్వి 

బాలచం దు(డు పరులకు 

(ద్రత్యు _త్తరమిచ్చుట. 

ంబారీతింబల్కు- మికిదిధర్మమా నె 

య'సహాయులనందగు నయ్యులుమోరు 

తనరినయా గంగ ఛారకువచ్చి 

కలిసినముద్దులో ఘనులుమోరంత 

స్నా నముల్ చేసీ (ప్రళ స్తంబు-గాను 

ద ద నా. 

వీరనాయకులార విఖ్యాతులార 

60 ' 

108 

బటులింగమూరుళాల బట్టుకచచ్చి 

ధరణింబతిస్టించి శ్రార్యశంప త్తి 

నా నన్న ౦బు చెసముట్లి యారాజుచెత 

విడియముల్ గొన్న టి వీరులుమోరు 
లు 

(పథమ తాంబూలంబు పట్టితి శీను 

వీరులు నాయకుల్ వేడుక (జూడ 

(శ్రీరణమొనరింతుC జెన్ను (డు మెచ్చు 

70 

చెంగిలిపోటగు నిప్పుడుమికు 

సురలోక వెభ వస్ఫూతిళ నాకగును 

చాలచందు(ఃడు తన పూర్వ 

జన శ్రముల నృత్తాంతము తెల్పుట. 

చాలు(డీతండని పలుకంరాదు 

నాపూర్యముంత విన్న పమొనరింతు 

80 

వినుడు చెవులనొగ్ల విశదము గాగ 

నురుతర సగరమయోధ్యంబాలించి 

చని నట్రియావారిళ్చం[దిభూపతికి 

జం(ద్రమతికి నేను జనియించిమించి 

లోహీ తాన్యుండనెతి లోక ము లెటుయగ 

— అనన ఈకాము ా. 

అ మానో 

నాండుబాలుండగాి నాయకులార 

కనకక శి పునకుC గాంకులుెహాచ్చ( 

(బ్రహ్లాదుండను పేర బరగిఫుట్టితిని 

జేసితిదుఘు౯ట చేష్టలుకొన్ని 

యతంలమనో సైర వ్రమగషజచితిని 90 

శాండుబాలుండ గాని నాయకులార 

రీ లెడుళివకంచి యేక్నామపతికి 6 

| జిఅుతొందనంలినా( వెలగుభ రోనికి 
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"కెంశిలశిరునను సీమంతినికిని 

సిరియాళుండనంబుట్టి వన్న ౦ది నాండం 

దలిదం(డ్రుల పుకు నిదకాయతమదికాంచి 

యిష్ట్రభోజనము గానే మోిళ్వరునకు 

నిన్ని వ్వనుంటిమి నీవేమియందు 

వనినన్ను బన్ని ౦ప నాను గాదనక 

సము శ్రీతించితివారి నత్కారమునకు 100 

జీవముతోడ నె 9ివునితో.౧హాడ 

గాంచీపురంబునం గాపురమున్న 

యేడువాడలవారి నింపుదళ్ళొ_ త్త 

ఘునపుణ్యవాసంబు కైలాసమునకు 

నొనిపోయితిని నేను గురుతరభ క్రి 

నాండుచాలుండంగానె చాయకులార 

కిష్కింధ నేలెడు కీశాధిపతికి 

చారకంగదుండం-నె ధరయిుట్టినాండ 

రామచోదితుండ నె రావణుకడకు 

| 
t 
| 

1 

అహ్ ననా... వప? అపా అ మున పు వుప 

రాయబారి నేగి రాకునుల్గమ్మ 110 

వారినిఖండించి వడిదూపి నాడ 

చాయకుబాలుధడగ్యానె నాయకులార 

రఘువంళమందున రామచందునకు( 

గుళుండృనైపుట్రితి గురుభూరుం.ఆైలి 

నాడు బాలుండంగానె నాయకులార ' 

పొండుభూవరునకుం బాత్రుండనగుచు 

నభిమన్యు(డను పేరం నవనిజనిించి 

వీరధర శ్రముచూపి 'వెలసీినవాండ 

నాండుబాలుంండంగానెి నాయకులార 

యిటువంటిజన్మంబు లెన్ని యొక లవు 120 

పలునాటివీరచరిత, 

ఇప్పళశక్యము గాదు చెన్ను నియాన 

(ప్రతిజన్మమం దైన | పౌఢవి శ్రమము 
(శీవురాణంబులు చెప్పుచునుండుం 

గలియుగంబుననిస్థు కడసారికేను 

గుంతాలవారింట6 గూరిమిమోట 

(బహ్మానాయునికిని బడంతియైతమకు 

చాలుని "పేరిట. బల్నాటిలోన 

; జననమెంందినవా (డద సమరకూరుండ. 

| చేళచాలుండుగాని బిరుదుమగండం 

బగవారింగొట్టని (బ్రతుశదియేలం 1 180 

తలిదండులను (బోవ దనయః.జేకర్త 

నూనాఖిమానముల్ మగటిమిమిం-చం 

(బ్రబలింపంగలవారు బచాలురెనుమ్లు 

శాలు పెద్దలు బల్లీదుల్ చా 

చాలురశే వృద్ధి పరికించిచూడం 

బెద్దలుమతి చెడి పీటీకిపొటుదురు 

పాంచభ్గాతికజేనా పటిమతీణించు 

మననుచలించును మాటిమాటికిని 

₹ర్యంబుతేగ్లును త్సావాంబులుడుగు 

నయసుమిలీన వేళ వచ్చునాబలిమి 

కీతి౯ కైనను నపక్తీతి౯కి నైన 

చాలంరకెనుండు భారతమంతయును 

140 

| మెలమకాముని మడీయంగ(శేనీ 

నాయకురాలిని నయహీనం జేసీ. 

పరదళంబులంజంపి పంతంబుతీర్తు. 

బడుదునురణభూమి బవరంబు చేసి 

చూచియాస్యర్లంబు చూజలునగెందు 

ననియిట్టులా చాలుంచాడినమూట 



(14) ఛాలచ౦[దయుద్ధ ము, 105 

(బహనాయుండు ఛాలచందుని (1 (పలికినరీతిని బవరంబునందు 

i విక మంబుననిల్కు విధమద్భుతంబు 

| సమరకాలంబున నేకల దేవతలు 

కనిచి త్తచలనంబు శావించుచుందు 170 

గణపతి భెరవుల్ కాళియుదుగకా 

బాదన్న మొదలైన | భాత్ఫవగ్గంబు విఘ్న కారులు యుద్ధవిభ వంబు వేళం 

వేటుచింతలుమాని వినుచుండంగాను * వార్థుందంకటివాండు (ప్రథనరంగమునం 

గర్లుని రాకడ గనిభీతినొంది 

(బతికి లేశుభ ములు పడేయం౦గవచ్చు 

నరదం౦బుమర లింప్ర మయ్య శ్రీ కృప 

- 

సానాసము వారించుట, 

వినితం(డ్రు లెల్లరు విశ్వాసము నను 

గాశంబుగాగుచ్చి కాగిటంజేర్చి 150 

ప. ద వనాలాలాలి 

బాలునిరోడుత (బ్రహ్మన్న పలికె 

నాయాత్మనందన నాకూరి పటి 
టబ 

పుట్రినదాగిగ బుధులను (గొల్వ 

నిట్రిఫరత్వంబు నీదిటితనము 
లు ల 

అదా మా అ... తులు. కు అద దాము భంత.. జం 

యనివిన్న పము చేసె నాశ్చర్యభ oR 
చీరీతినీక బ్బె నిదియేమివింత ' నిఠరులమాటలి౭కేీల వచింప 

యొక బుద్ధి చె స్పెద నొప్పుగవినుము ' నామోదంచారుపు మంతయు.బోవు 
ప టు కంజరావళులు ననవినియా చాలు. డల్లననవ్వి 180 
కాలిబలంబులుఘున ఖడ్డవితలి 160. 
పంతంబులునుగం(డ్ర గొడ్లండ్లుగదలు చాలచం దుండు నిజ శౌ"ర్యంబు 

ము సలముద్దరములు "మొనలక టాగ్లు | తం డికిం దెల్చుట. 

చ[క తోమరములు కార్గనంభుంబు తం(డితో ననియెను ఆథిర్యంబుమోజం 

ఖురికలుచాణముల్ కూలచయమ్లు | బిడ్డుచిన్న డికాటె 'భేదించుంగాండ 

మొదలె నశ స్తాన్ర్రముల గాల్గంజూాచి చిన్న మిర్యమునందు. జెడుణాకారంబు 

bess బంతముల్ గావ | ఘునక పొలము కెక్కి. కాకనొందించు 
mh mm అత మ మ టు. మల మకా. తల. ల ము ద 

4 1 4 గాండీవి శ "రికీట్టులను.గర్టునింజూ చి తె యేక ని క్ర యో | దండఠంటెంపుచేవీ 

పటుదర్పమునూపుచుం జేశిచూడ రా | కుం డెడునట్టు గానలుకను (గతనుండేడు నిళణేర్సు 
మై | నుండక యీసునందొడరియోట మిజెచ్చికొనంగనేటికిక॥ గీ పట్టపగలింటి 
సూర్యుని పగిదిం ౫ష్టం | డు(గమూ ర్రిగమై వెలుగుచునున్న వాండు | మనరథంబిళ్టు మాధవ 

మరలనిమ్ము ] (బలికియుండిన శుభములు బడయవచ్చు౫ మహాభాగతము, క ర్ణపర్వ 

న్యు ఆ, లి, 



106 పలునాటివీర చరిత 

మానకనోరంత మండును లెస్స | యిదిము క్రి సోపాన మిదిమూలధనమ 

కాలుదావాన్ని కి గారడవెదు్ (ఆగ గృకూరులకాట ప్ర దేశ) 

హనుమానుండెగురు నాయాచాటిపడెలు  మిదిటేవవితతుల "నెన్న నొ మేలు 

వారిధిలంఘించి వడిడాంటు.గాక ' *ెహివ్సైనవీరుల కిదిపుట్టినిలు 

బాలు(డుచిల్లర బలముకెంబడండు (భర్మసంర కు ణ*థ్రకాంబయి బుధులు సే 

కామునితమ్హునిం గదిన్తినుర్జించి 190 ' కదలకర కంబు కాళ్చిడుచోటు) 

తలంగో సి తెచ్చును శ్రైర్యంబెనంగ ' పటుకీరి౯నొందించు (బహాండమందు 

ననుచుబాలు(కువ లె. నందటువినంగం నిదిసమరావని యిది పుణ్యభూమి 
దరువాతనాయు(డు తనయునింజూ చి . (శ్రీకంభుశిరసంటి చ ప్పెదనీకం 

బాలచం దుండు యుద్ధమునకు (బహ నాయుడు కుమారునకు 

బోవుటకు సమ్మతించి (బహ రణనీతి నుపచేశించుట. 

నాయు-డతనికి రణ ధర్మం బుల గామనృపాలుండు కల్మి పెంపొంద 

నుపబేళిం చుట. నక లభూమోశకుల 'సం(గానుమునకు( 

బిలిపింపవచ్చిరి వరి శ్రనిజాప 
ఏీనుబాలచందుడని శదము-గా౮౫ 

ధరలోన నాపేరు దళడిశలందు( 

(బఖ్యాతినొంధెను (బ్రవనాయుండ 

ముండలేశులళ్రెల్ల నుదిత కడమయి 

చెల్లిననునెపీరు చెడిఫపోవనీకు 

పృథ్విబిరుదముల. బెంపునొందింపు 

బహుయుద్ధపటిమచేం (బ్రబలినవారు 

చతురంగబలములు చాలుపచ్చటను 

బూర్వం౦బునమనతోడం బోరాడలేక 20 

చికి చెప్పినయట్లు చేయు చును౦డి 

_ పగవారిలోంజేరి పబితెంచినారు 

; జడియకనిల్లురు సమరంబునందు( 
ఘనమైననా పేరు క ల్లచేయకును 200 | 

' గన్నికయ్యందిది కని పెట్టిపోరు 
ముల్లుచూ కె ర్యంబు "మొక గ- సోనీకు 

సలుపంగవలయును సత్కీ_తీకావచ్చు( 
మిలలోనమనలావు "నెన్న లేరెవ్వ 

దలపడునప్పుడు తలంక కుమన్న 
(రాజియనం౫ నేమనితలం చెదథు 

యలు(గులదీ పికి నలుక కుమన్న 

యుద్దర గ తత్త సము. . వారణధ్యనివిని వడంకకుమన్న 

శార్యంబునకుం బాదుస్వగ౯ ౦పుర్యదోవ) శరములడీ ప్తికి జడియకుమన్న 

న. 

యినాపరసౌఖ్యాల కిదిపట్టుగొమ్మ సనురకాలంబున జంకళుమన్న 80 



చబాలచ౦ద్ర్యయుద్ధ ము. 

మొన చెడగణనులో మురియక్రుమున్న 

బిరుదులుజూటీక బెదరకుమన్న 

భునఖడ్డవాతు లకు గతిమాలవలదు 

బలములుముట్ట్న భంగంబు గాకు 

సందడిరణమున శంకనొందకుము 

బహుతర_నె పుణ్య పటిమ ససెలంగం 

బరదళం౦బులనొ౦చి బవరంబు చేయు 

కాము(డుగ.*మున6 గంపంబునొంద 

నరుగు కువీక చే నరసీంగు ౫కి 

జయము చేకొను పుత్ర సాహసస్ఫూతి౯ 40 

ననినీతిగాంజెప్పి యపుడు | బవ్హాన్న 

తగినట్టికర్నూరగ తాంబూలమిచ్చి 

బంపీ ౦ప(దనతం డి (బ్రవా శ్రనాయాునికి 

శాలుండు యుద్ధర గ మున 'కీపట, 

దండనమస్క్ఫతుల్ తాంచేసీ వెడలె 

నా వేళ గణ భేరులధిక మె (మోసె 

4 కొ్య-నమౌమికల్ 1 డంగురంబులును 

బటవాళశంఖంబుల పటుతిరధ్వనులం 

బహుళ మైమిన్న ౦ద బాల నందదుండు 

సమగభూస్థలినుండి సనంతోషమునను 

సూర్య భెరవులాది నురలక్షు మొకి 

దికృతులార యో చేవతలార 

కనుగొను చుండుండికదనరంగం౦ంబు 

చేసదసమరంబు చి కృముప్బాంగ 

మ. ఇట ఆ ర ఆ] ద ద తాలు త 

+ వీరణము, 

మానాల దానా దా పండక రుయుాలాాంానా. దా. అనా అజం ఆ జ 

— వనాల. 

pe ద ద ద ప నాన. ల తా 

మం నస. త ను స 
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ననివిన్న పముచేసి యాయుధమం౦ది 

యొజతీ నీజళిపించి యుగ్రుండై నిల్చెం 

దరువాతనర సింగ ధరణీళశ్వరుండు 

నరసింహా భూపతి రణమునకు 
వచ్చుట. 

ఘన మైనగజము పె (గక్కు-న నెక్కి 

సమరరంగమునకుం జను టెంచు జేళం 

దొక గాచువ్వలవారు నూశెలవారు 60 

పదివేలునిల్చిరి పటుకౌర్యమునను 

బలేముల్ పటుక బలు లె నబంటు 
య ల ఉ- mM 

. గజిముముందేగిరి గాఢ థార్యయున 

విలుకాడు నాలుగు జేలసాహానులు 
కంఖతీథ౭౯ మొసంగి జయ"ముందుముంచు. side : 

చాణతూణీర ముల్ (పబలధరిం చి 

వడితోడరణరంగ వనుధందార్కొబనిరి 

పంచసహాస్రాశ్వు ప_జ్జీయే తెంచె 

భూరిమాతంగముల్ భూ(ధంబులట్లు 

బృంహితధ్వనులతో 6 బెల్లుగనడి చె 

శూలశరోద్య ఎపీ” భిల్లుచుండు 

వీరులువచ్చిరి విచ్చలవిడీని6 

70 

గ డమబలంబుల6 గాదు లెక్కి_౦ప 

బటుమ్మిక మన్ఫూతి౯ బలమిట్లు వెడలె 

ధ్వజములు పడీగెలు దట్టమైకద లి 

బికుదుఛ్మత్రంబులు "పెద్ద టెక్కె_ములు 

సాందమైయుం డేను జగదీశునెదుట 

బహుతర వాద్యంపుం బటలి.మోయంగ6 
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బిక్క_టిళ్లెదిళల 'భేరీరవంబు 

కానాళల్ బూరలుకనక త స్పెటలు 

ధ్వనుల చేజనతతి దల్లడపజచ 

నతిభీకరంబగు నర్వినెన్యచయము 

చాలచందుండుచూచి (భాతలుందాను 

శుస్కా_టవులనగ్ని నుడిసినయట్లు 

కోయనియార్చుచు. గుప్పించియుటికి 

బలము మెవా లెను బౌరుషాధికతం 

గుంఠముల్ చేనంది గుదులుగాంబొడిచి 

కతులచేందలల్ ఖండించి వైచి 

బాలచం దుండు భీమంబగు 

సంగామం బొనర్పుట, 

మణికట్లందునుమాడి వు స్టకవిరతి 

ధరమిదనొరగంగ దట్రించినజకి 

మోచేకు లెడ సేసి ముక్కులువెక్కి 90 

ఫాలంబులంజింపి (పక్కలంగో సి 

జాడలూడయనూకి దండముల్ (దుంచి 

కను(గుడ్డు పగులంగం గణ౯ముల్ (వాల 

బలువైనట్ొముులు పటీయలు గాంగ 

దొడలెల్లందునుక లె తూంగాడుచుండ 

జానువులూడం౫గ జంఘలునిణంగ 

చీలలుప'మేది చీకాకునొంద 

నీరీతింగొంత సే పీప్పితమడర 

ననుజులతోయయాడ ననిచేసీపిదప 

దంతావళంబుల దట్టంబుచూచి 

చాలుండుకోపంబు (ప్రక టంబు గాగ 

కొదమనీంనాముభ గి గుప్పించియెగిరి 

ద ల... ద. న: 

నా 

' మిడలుంండుగంజే సీ మేనులుసీంచి 

అయిన తానా జడా అతా తడు వంటని. లలా 

దా శు శద దద నా... కానన ననున. 

100 

లునాటివీర చరిత, 

పటుతరకుంభ ముల్ పగలగమోది 

తొండముల్ తోలు తునుకలు సేసీ 

మావంతులనుగొట్టి మరణ 'మొందించి 

“పెనున్న దొరలను బడి పోవయబొడిచి 

దంతముల్ ముక్క. లె ధగ(వాలంజిదిమి 

చెవులనుంగ త్తితోం జీలికల్ చేసి 

వీల్లదంతంబులం చెకలిచి వైచి 

ఫునపదంబులం దున్మికంఠముల్ నతికి 110 

కొ౦త నేపీమా gb గురు శౌగ్యమలర 

సమరంబుగావించి జవ నాక్వవితతిం 

జక్క. గనుంగొని సౌవాసపటిమ 

ఖడ్డకుంతంబులు కరమ. ల(బట్టి 

మైనున్న రాహు త్రేపటలిని( జంపీ 

తొొడిగినచోడంగి తుక్కుగంబేసి 

సింగి శివిండ్లను( జిదుకలానర్చి 

తూణీరబాణముల్ తుముబు గావించి 

ఖడ్గ ఖఫేటకములు ఖండించిమించి 

120 

యెడ అటుల "ముల లెస్స యీ పుల గుచ్చి 

కొంకులు తెగ(గొట్టి ఖురచులు నేెకి 

బాల సేపీగతి 'సమరంబొనర్చి 

బలమెల్లనీలాగు భంగంబునొంది 

కంఠముల్ బెగిపడ (గక్కు_ననుటీకి 

నలగాముశాజు సన్యము క లంత 

నొందుట. 

పడితన్ని కొనిచ చ్చు బలనమూసా౦బు 

“వు పకంబులుపోయి మపొామిదమడీనీ 



చబాలచందయుద్ధము, 

కన్నులు తెజచుచు గంతులు వై చి 

(పాౌణముల్ విడి చెడు వారునుమటియుం6 

బాదముల్ విబుగ“బవరంబు చేయ. 

బండుగీటు చు. దూలుపటుళూరవితతి 

కగములుతునినినం ౫త్తులువదలి 

పాలుని/గనివచ్చు ఛభయదో[గభిటులు 

(పీవులు వెడలిన బెడచేతనెత్తి 

కడిమిచేబ-ల్లెంబు గట్టి గాంబట్టి 

యసహామవామికతో డనరు దెంచంగడంి 

సంచలింపనిదీభులా సావాసఘునులు 

మూాబ్లు చు(జచ్చెశు ముది యోధవరులు 

చాలునిగను(గొని ఛయమందిబెగడి 

109 

' బోయ వారము మేము పూర్వంబునందు 

' బుజములకౌయలు పూనికన్షానుండి 

180. పగచారుమముంగని పొలిపోవ్రుదురు 

;, మోశేమిభయమని "మల(త నాగమ్మ 

పాటీపోయడుపంద భటసమూసాంబు 140 

పొచేపోవంగ లేక (బ్రతుకువెనాశ 

(బతిమాలుచుం డెడు బలని దయంబు 

లిటువంటిజగడంబు 'లెన్న (డెలుంగ 

“ములాగుపోదు మ స్నేడ్నిడు వారు 

నాలుబీిడలంబా సీ యన్న ౦బుకొజకు 
GB 

వచ్చితిమి సల (వా సెనుమృత్యు 

వనిదుఃఖమొందుచు నసురుసురంచు 

చేగ మెపాణముల్ విడి చెగువారు 

బహూుదినంబులు మేము సొాలీగుచేసీ 

మునికో ల్లలెల్లను ముంజూాల౯దోపీ 150 

పణంతులుదిటిన బడ లేక వచ్చి 
లు 

చచ్చుచునుంటిమో సమరర౦గమున. 

బా టీపోనిచ్చిన (బ్రతుకుదుమయ్య 

| 
| 

ఎ నా రం ను కా మయా 

బాగుగానమి శ్రించి పంపవచ్చితిమి 

జీవముల్ దకి,_న( జిన్న ల(గలినీ 160 

బలు సాకుదినిధమెన (బతుక (గలము 

మిరుపిల్నిన వేళ మేమరుడెంతు 

(మని యంజలియొనర్చి యవమాన మొందు 

మగసిరి లేనట్టి మూనహీనులును 

వీలుచిక్కి_ నరణ వీకులవిడిచి 

పో.యెడుదు ర్మాగ౯ టు రు లును 

జచ్చినవిధమున సమరోర్యయందు 

బలుకక యూరక (వా లెడువారు 

చన లేకభయమునం జచ్చినవారి 

మిదగదోసుకయుండి మెదలనివారు 170 

చచ్చినగజముల చాటునడా(గి 

పందతనంబున( బడియుండు వారు. 

పెంజ్ల్రాలందలంచుక బిశ్రుడ్బువారు 

వల్మీకములమోద వసీయించువారు 

గడ్డిలో చొరంబడి కదలనివారు 

(వేళ్ళుచంశెడువారు వెన్నిచ్చువారు 

( వెండ్రుకల్ విప్పుక విదిలించు వారు 

' నీవారమనిపల్కి_ నిల్చుండువారు 

"పడలేక చతికిలయబడి యుండువారు) 

యన్ని మొక్కు నుండెడు సతిహీనభటులు | 

నాయుధాల్ పడె చి యాలి కెడు వారు 

180 

బనరంబులో(గూలి (పొణజాలంబు 



ఆర 110 పలు నాటి 

విడిచి యు ఖడ్డయు ౯ ఏకు వనివారు 

భయద మెయిబ్బ్భంగిC బరికింప రాక 

సమరరంగము భయజనక మెయుం 'జెం 

శాలచం[దుండు వా తవబలంబులం 

జక్కా_డుట 

గొందణువిలుకాం(డ్రు గుంపులుగూడి 

బహుచాణములుమోద బల పెడు వేళ ( 

దమ్ములనందజం దగనిల్వం జేసీ 

పరిఘ వెంక టి చేత బట్టుకతూరి 

తనువునబాణముల్ దాశకుండంగ 

(భమణవై పుణ్యంబు బల్విడి(జూాపి 190 

పటి తెంచువి శిఖముల్ పొయంగొట్టు చును 

ఖుడ్డమాడించుచు గ న్లలొనర్చి 

యట్టహాసంబున నావిలుకాం[డ 

వెశేంగిధనువుల ఛంగంబుచేసీ 

శింజిను లెల్లను జిదురుపల్ చేసి 

'తూణముల్ శరములు తుమురు గాంగొట్టి 

చుట్టుపేశిమువాటీ కూరత మెటయ 

వండ(దటీగినట్లు వడి మేను లెల్ల 

ఖండించియము చేర (గక్కు-వనం పెం 

బొక్క చువ్వలవారు కూరత హెచ్చ 200 

వంచుక_వెైకుత్కీ- వచ్చుటనూ చి 

చాలు(డువెసనార్చి పక పక నవ్వి 

రమ్నులుతోడు రాదంటమైతొడం 

కుప్పించి వెంబడి గొడ్డండ్లతో డం 

జెఆకుళలునలికిన చెలువుసుటిల్ల 

నలుంగులనీం కుల నన్ని ౦టిందునిమి 

వీర చరిత), 

——— తు 

కూలంబులంబొడ్చి నురియల((గుమి ్మ 

గండనొడ్డండ్లతో గ నిలు గాంగొట్టి 

చాయులణ్ొము లు పలియలు చేసీ 

గదలచేశరము ల గడంను స్లొనర్చి 

చాధించిపొట్టలం బటిమచేంజించి 

కత్తులమేనుల కండలుడుల్చి 

పంపించెజము (జూడ బలముల నెల్ల 

సంగగామమిరీతి జరిగిన చేళ 6 

' కాతీజిమిగిలిన బంటులుగూడి 

' యా వేళనరసింగు. డతికోపకలన. 

= క ల. ద 

' పాటీపోనుచున్న సైన్యమునకు 

నరసింహాభూపతి శ ర్య వాక్య 

ములు చెప్పుట, 

చాజుడువారికిం బలుక౦గసా 

విటీగిపోవుట యిట్లువీరధర శ్రంబె 

శాలుకగను(గొని పరువిడ నేల 

మిమ్ము గాచినవారి మే లెత్యజింప 20 

(బలిమిమి నరముల చాటుర కంబు 

నాజాన్న కర్సికే ర క్రంబు గాటె 

ధూర్తులెన్సపువకు (దోవాంబొనర్ని 
నమ్మిన రాజును నశ్లేటముంచి 

పోవుటయేనీతి పుణ్యాత్కులార 

తనువులస్థిరములు ధనములుక ల్ల 

కీ ర్రియొక్క_టి భువిఖిలము గాకుండు 

' శ్రైర్యహీనత వీరథర్మంబుమాని 
| భంగుగం,బై మలభాండమైనట్టి 

మాలు దా ద. ల వదలం. నానా. థె వలా 



బాలచ౦ద్యుయుద్ధ ముః 

బేవాంబుకొజకు సత్కీ ర్తిపోనాడి 

విజీగిపోయెడునట్టి వెల్దులుగల? 

తీతిలోన (శ్రీవీరసించాబులకును 

'సమరరంగంబు లే సంచారవనులు 

చచ్చిన్యబతికిన సౌఖ్యమచ్చట నె 

బుద్ధ్యలు ఇడి పొటీపోవుదునేని 

భు కిము కలు శింగుపోవనునుదొల(౫) 

ననుబా సిపోవుట న్యాయంబు గాదు 

తప్ప నామరణంబు తలచెడిషాణ 

మ్బుత్వ్యు జేవతవచ్చి "వేఃనులని 'ల్పె 

బంటుపంతంబు లే పాలిపోన్సటలు 

పరికింపంబెండ్లీకి వచ్చుట లేదు 

సమర కార్యము న_కె చనుజెంచి నాము 

వచ్చినకార్యంబు వబదలోంగలిసి 

బంధులుమితు లు పగవారు నవ్వ. 

బోవుట క్స్ నత పుటదన్న ౦బు 
టి 

పోవద్దు "జూన సపోయితి నేని 

ననియిట్లుపల్కి_న నాబలం౦ బెల్ల 

బహురోపపటిమ చే బాజకని ల్ప్నె 

నంతట చానాలు(డనుజాలగూడి 

నలగామ రాజు నన్యంబు జాల 
Qa 

చం దుని ప గవయుట 
(+ =n 

యట్టహాసముచేసె నరి సేనల ఖుడు 

జడీిసీగుంజెలు (బ్రీలంజలనంబునొ ౦ది 

ఎాగంబువహీయించి దగ్పముల్ మిజు 

గదలుచ్మక్రంబులు గండ్రగొడ్డండ్డు 

80 | 
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పెద్దవినురియలు భిండివాలములు 

బ'ల్లెముల్ కుంతముల్ పటుకూలచయము 

కరములంగొని రోపషకలితు లె వచ్చి 

మిడుతలుమంట వై మిడీసీ పడ్డట్లు 

బాలుని(చాశీరి ఛయదూరులగుచు 

బి కమాటోపత వెలసి బాలుండు 

జలధిలోమంథర _శెలంబుతిరిగి 60 

కలకనొందించిన _కెవడిమాటి 

కాలాన్ని లోకముల్ గాలిచినట్లు 

దవవహ్నీ విపినంబు దారొ్క-న్న భ oN 

40 ' మనుజోలలోమారి మసంగినరీతి 

. శత్రు సెన్యంబు వె. జయ్యనందిసీ 

వారు. ప్రయోగించు వర క్ష స్త్రవితతి 

బహువిధంబులం[దుం చె భే రము గాగ 

న ల. 

. నిదజ ముగుఅెనీక కాలమున 
ది ౧ 

అ 

ప అలా ల. కానా ల 

50 1 

లాలా 

మ నను ల ఆవివానా లు 

నొకబంటునొక కాలు నొయ్యనంబట్టి 

యొకబంటుతొడ వట్టిహుంకరించు చును 

10 

గుంతంబులంజిమ్మి కాలం జేయు చును 

చాణంబులం(గుచ్చి పట్రియెత్తుచును 

గత్తులతోతలల్ గట్టి గానజకి 

(వయ్య లె తనువులు వనుధ_వెంబడంగం 

గటిబేశములయందు( గత్తులు వేయ ( 

దునుక _లెభూ స్థలి దొర(6గుచును౦ టెం 

గుంతంబు లెడం (గుమ్మికా లెడు వేళ 

చార్తురుభూమి పె నిండియుంబాఅ 

చిగురు లేక సమరమిోగ తిం బెల్లం 

గను(గొనినర నీంగు కంపంబుగదురం 80 
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దలయూాచి శ్రీవారి దలంచి"నిమ్ముదిని 

(ేలిడిముక్కు వై వెజంగందికుంది 

'బాలుండు శ తుసెన్యంబుల జూప 

కట్టుగ6 గూల్చుట. 

యిఠ(డుబాలుండని యేలాగుపలుక 

కూరతదళ ముల నుడివడంగొ ప్రై 

నితనితో. బోరుటశేదినాబలము 

(గక్కు-నమాయన్న కడకేగుదెంతు 

నని భయంబునెసేగ నవనీశ్వరుండు 

తరువాతబాలుండు తనరోపవహ్ని 

యధిశ మైజ్వలియింప నాపలలేక 

చిత్రంబు గాంగూల్చె సేనలనెల్ల. 90 

గాొందఅఖండించి కొందజందట్రిమి 

గుది[గు చె గొందలం(గరా ల్చి గొందటను 

'సంగరమోరీతి జకుగుటకతన 

భండనరంగంబు బయాలగుచుండే 

'మదగజవ్ర్యూవాంబు మావంతులపుడు 

తివిరిధీరతతోడ దీకొల్సియార్సి 

దట్టవకాశరవర్ష థారలుగురియ 

బహుకోపయుక్షు.డై వాలుండాజీళ 

ననుజులతో గూడి యతి జవ మొప్ప( 

గెదిసనీఖండి౦ చేను గజసమూపవహామును 

దునుమాడిదంతముల్ తుం డెముల్ చేసీ 

100 

కభూలంబులం(గ్రుమి శ్ర సురియలంబొడిచి 

పటిసంబులగొటి బాశులమొ తి 
లట లట ఎం 

గదలచేంగుంభముల్ ఘాతలుచేసి 

పదములు తెగిపడ( బటుఖడ్డతఠు ల. 

అశాబనాయముతాతాననా రారా దాతా అతా 

——— 

మా ద. జక కానన ల. న మానాన ఆనా 

పలునాటివీర చరిత. 

గొట్టినంగూ లెను గొండలరీతి 

వినువీధిబేవతల్ వేడుకచూచి 

యాళశ్చర్య మొందిరి వ్యాగ్టంబు లెస(౫ 

భాలచం దు-డు నరసింహుని తల 

యనుకొని వేశాకని తలగోసి 

తం డియొద్లకుం నొంవోవుట. 

ఫఘనముగనొక యల్ల గజము వెనెక్కి. 

"నేర్చు మైయొక కుండని ర్భ యుండగ; చు110 

ననుజలనందత్రి నటంబుచ్చివచ్చి 

కిొదమసీంవాముమాడిిి_( గుంభివనైదుమికి 

వతు.ము'న్నాంకున వడితోడంబొడువ 

వాలంబునకు వెల్లి వ చ్చెనుదిరిగి 

కడంగిగుంజంగ "నె త్రు కాలువలయ్యె 

ఖండించిమదగజ ఘునమ _స్తకంబు 

కూ ల్చెనుభూమికెం. గొండచందమునం 

బైెనరులెక్వడో భావింపలేక 

నర సింగువీండని నమ్మి చి త్తమున6 

దమకంబుచేవాని తల లెగంగోనీ 120 

' తనచేతయబటుక తమతం[డిక డేకు 
లు 

| 
| 
| 

బాలుండునిచ్చే సెం (బ్రజ్వరిల్లుచును 

సమగరంగముగూడం ఎక గాలనుం డె 

ఫఘునయెన నెత్తురు కాల్వ లెనిలి చెం 

| చెగిపడ్డగజములు దీవ్లులైయొ ప్పె 

నజకీనతురగముల్ న(క్రంబులాయె. 

బొ న్లైడుశిరములు బుద్బ్నుదపటలి 

టెక్కె_ముత్ర్ గొడుగులు డిండీరవితతీ 

క లీగిన పుచ్చముల్ర్ కచ్భపరాజి 



(15) 

మేటి నేత్రంబులు మినవారంబు 

దీర్యశతోజముల్ తీళై ననాచు 

మెదడునుమాంగంబు మించినబురద 

తఅవైనయీ. కులు దర్వీక రాళి 

పొడియైనభూపణ పుంజంబు లెల్ల 

మెకతనిదయంబు సరవివణిళాంప 

నిటువంటిరణగంగ మో&ీంచికిొనుచు( 

జను టెంచిసోపొన సంయు క్ర మైన 

మేడమిదికి నిక్కి. మేటివికము(డు 

గాలు. డాశిరమును (బవ్హాకొప్పిం చె 

నాయ కావలింజూచినాయాండిట్లరి యె (140 

జెలు-వెననరసీంగు శిరమిది కాదు 

రహీ వెంకశిరమాట (గహీయింపలేక' 

చనుదెం చెనేమయ్యె జగ దీశుత్రము 

డైనట్టినర నింహు డన్న దలకు 

దర లెనుబలముల దాంబెత్తునంచు. 

జెలియలేవై రిని ధీ రాగగణ్య 

యనవినియా బాలు. డాగ్రవామంది 

వీరుల కెల్లను వినతి గావించి 

యతి వేగమునవచ్చి యనుజాల(గలయ 

ఇరుపతుములవారు సంకుల 

సమర౦ంబానర్చుట, 

వటము"న్నె నర సింహుండధికవరాబలము 150 

"తెద్చుక మొనచేసి ధీరత నెదుట 

మదగజంబుల పెకి మ త్తసింహం౦బు 

లరుచెంచునిధమున నాళ్సర్యలీల 

100 | 

ద న. ద ద వంతమాలనతయానాలని 

118 

పౌజు పెనథ్షచిరి జాల రాజ్యురును 

వను ధేశుతమ్ముండు చాగరలంజూచి 

తనవారి కెల్లను దానెగంజే సెం 

(గ్రమ్తిరినిలుకాం(డ్రు ఫఘనులకైనవుకు 

చాలుండు మొద 'లెన బాలవీ కలను 

నారులవి౦డ్లను నలినలిచేసి 

దొనలునుబొణముల్ తునుకలు చేసీ 

వెజవకయుండిరీ వీరుల-ెకి 

గదిసీమా(క లువచ్చి క దనమధ్యమున 

సాం[డవంకాటవి చందముదో6 పం 

(గమ్మిరిసాధ్వస కరముగన పుడు 

160 

' తలకక వారలు థెర్యంబునొంది 

చే/దల్ (త్రిప్పుచు. జెలయగియా ర్నుచును 

గొ"క్కి_రగుం పు నెం గుప్పించియుణికి 

సాళ్వంబుడీకొన్న చందము గాగ 

| గరులాపిసింవాంబు కదిసినరీతి 

వ్యా(ఘ్రంబుగోవుల వడిందాంకినట్లు 110 

సేనలవెశేగి చెండాడిముటీయు( 

జక్క లముక్కు_లం బేతుల మెడలం 

గ్ న్నుల వెన్ను ల గ శ్రాలంద లల 

| ఘనమైనకత్తుల ఖండించిమించి 

కుంతములంబొడ్సి కూలంగ ఇద్రోనీ 

| చశసంఘముచేతం జక్కుగాంజేనీ 

'రదుశివ్వరును లేక యిీతీరుసల్పం 

జాపకట్టుగయాలె సక లబలంబు 

లంతక9ర కురు ద్ద మ్యూలంచాయె 

నప్పుడుచాలుండా యనుజులకనియె 180 



114 పలునాటివీర చరిత, 

దళము_వెంలోకండి దట్టించిమిరు 

కా మేళుతమునిం గనుంగొనివత్తు 

ననుచునతండువోయె నడుగుచురిఫుల 

బాలచం ద నరసింహ భూపతుల 

ద్వంద్వయుద్ధ ము, 

ననుగుభూపతిప్యుతుండౌ నరసింహుం 
జెక గాడనున్న వాం జేడిరావాండు 

చాలదం(ద్రుండువచ్చు పటిమవీక్నీంచి 

థాకకుభయపడి డాగనోలేక 

పందత నంబున( బాఅనో చెప్ప 

డనివిచారింప్రుచు నపుడు బాలుండు 

గజము పెసింగంబు గమకించురీతి 

బలు కెలమున(విడు పడటుగాను 
6 ౧ Rm 

దగగంతుగెనెంగాము తమ్తునిమిడం 

జుట్టున్న వారలు కళూరతనపుడు 

భఘునప ర్మాక్రనమము చే. గదియంగంజూ చి 

(బ్రహ్మన చేనుండు పటుకుంత ము నకు6 

(బతివచ్చు * సామంఠ రాగోలపటి 
లు 

కటియందుగట్రిగం rాసెవిగించి 

యాంజచేయునిభంగి నటంజాకళించి 

కిలకిల నార్బుచు. శరళవిభునిC 

బొడిచి త్రో సెను వేగ భూమి వెంబడంగం200 

గ చ్లాటభూమిళు( గలనిలోంజ౦ పె 

మాళవమహి నేలు మనుజేశుశిరము 

చిదిమినటుగ (ద్రుంచెం జిత్రంబు గాంగ 
లు 

nn] అలాల వ పాయా ఆకా. 

* 1 ఆయుధ విశేషము, 

ద. ద టా. వరకును ననా 

బర్భరభర ణీళు చాహులనరికి 

'సమవలి౯కడకం౦ "సె కార్యంబు వెలయ. 

గరివెనినుండిన ఘునునర సీంగు 

మెంబడేసావాన( పొఢినముమిట 

దంతినిగవియించె ధరణీతశతేశు 

_ డంతటబాలుండు నధికకోపమున( 

దండినింబోలిన తనయు(డు-గాన 
46 

10 

నత్యున్న తం బైన యాదంతి పెకి 

; గుప్పించిదుమికి యా కువలయనాధు( 

బొడి చెనుబుజమున భూమోశళు(డలి? 

బాలునింగొశ్రును బలుఖడ్డ ధారం 

దప్పీంచికొనియంత ధరణీశు నేనె 

నరసింగ రాజును నాయునిసుతు (డు 

కర్లుండువిజయుండు కొలహీంచినట్లు 

వృతుర(డునిం దుండు చెనశినభంగి 

. రామరావణులు పోరాడినరీతి 

ల ఆట తా త. =. 

హాచ్చియాద్ధముచేసీ రికవుకుజాము 20 

పటుమ్మికమంబున బాలు(డుమిం ద 

గామునితమ్ముండు గదిసీయా వేళ 

నంకుశంబున(బొ జే నదిబాలచందు 

_ ఛదింపబెటికి( (బేవులువెడ లె 

" నంతటబాలుండు నధికరోషమున 

న 

సామంత రాగోల చక్కయగంబటి 
లు 

వకుంబునంగడు వడితోడగుశ్నౌ 

గాడివీపునవె ళ్ళ (గకు»- నలుగు 

మొగ లిప్రూధ ౦గిని మొన దందమవమగ 
నా నన మద ద న ల లాల... న ననన టి వప నానా. 



బాలచం(ద యుద్ధము. 

నప్పుడు నరసింహా. డా_రనిశ్చలక 

మా చెగ చెన్ను ని మదిలోనందల(చి 
mm 

యనుగుభూతల'నాధు నా _క్షలోశణెంచి 

నీలమ్హ్ల నాయుని జించించిపొగ డె 

నూ. వమాగ౯౦బుల నొయ్యెన నెక్కి. 

(బ్రహ్మరంధ్రంబున. (బాణంబు లేగ. 

గుంభికుంభముమిోగ( గూలెనారాజు 

గాలచం[దుండు నరసింహా భూపతి 

తలగోసికొని తం డియొద్ద కేగుట, 

చాలచందు(డువచ్చి బహుదుఃఖమొంది 

యతనిచుట్టుదిరిగి యతిభి క్రి మొక్కి_ 

యనుగుభూవర పుత్ర యంగజగ్మాత 

యూర్వీశతనయ యయోధ్యనివాస 

మానదురో్యోధన మైలమసుతుండ 

40 

యోతండినగ సీంవా యోరాజవిభుండ 

అపరాధి.-గానుసే నపకారి.ంగాను 

చాపమించుక లేదు పట్టపు రాజ 

మిము శ్రగ ట్రం దాళ్ళు మో తెచ్చితిరి 

మి పాలిమృత్యువు మెలంత నాగ మ 

యలశరాజోంజంపిన నాపగ దీర్చ 

బట్రిచంపితిలాని పాపం బెటుంగ 

ననిఖేద మొందుచు నాయ త్తపడుచు. 

గ త్తితోందలగోసి కరములంబట్టి 

యనుజులతో నిట్లు లఫుడువచిం చె 

నర సింగుతలని త్తు నర నాధునెదుట 

నిచ్చోటనిల్వుండి యెచటికింబోక 

యని జెప్పితమ్లుల నచ్చటనిలిపి 
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80 యొక చేత బేవులు నొయ్యన నెత్తి 

సామంతరాగోల చంక నంబెట్టి 

| తనతండితావుకం దలంగొనిపోయి 

| 

| 
i 

నరసింహుని శిరన్సునుగనుంగొనసి 

నాయకులువిలవీంచుట, 

సోపొనముల మేడ చులక యగ నెక 

నాయు(డుగని లేచి నయముదోపంగ 

నరసింగువ చ్చెను నాయకులార 

యెదురుకొందమంటంచు నేతెంచిభక్షి 

నర సీంగు శిరమును న్మమతేంగొనియె6 

దపనీయవీ83పె. దలయుంచినుంచి 

60 

గంధముక సూరి క లయ౦గనలంది 

తగటుపచ్చడముకైై. దలయుం చిపిదహం 

గొలువెల్ల'మోకి,ర కోపంబులణంచి 

(బహ్మన్నయును. మొక్కి వాకు చ్చెనీట్లు 

చానల(జూచి తే (పాణంబువిడిచి 

మజందులంజూచి లే మరణంబునొంది 

తమ్ములంజూచి తే వచైవముంగలసి 70 

_ ఘనదేవభవనముల్- గట్టించినట్లి 

చన న ధర్మ సీను ండుమిదు తంగడ్రీయ సయ్య 

' కడశీగమిాకిట్లు కారణమాయె 

. ననుచుశోకమునొందె ననఘుండు(బవ్లా 

50. యతండుదుఃఖంబంద నతనియ్మగ జుండు 

తనమది ఖేదంబు తాయిట్టలేక 

నరసింగుశిరమును నయముగ (బట్టి 

కన్ను లయ(శువుల్ గడానజార 

| బహుళ కోకముపఫొం'దే బాదన్న రౌతు 
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తండ్రిచచ్చినజిన్క_ దంటరీకూర్మి 80 

నుండమికొన్ని నా ళ్ళుర్వీశతనయ 

వెగటు న్ఫుత్యువుమన 'వంబడింబడియెం 

'జెన్ను (డుకులమును జెల్లించెనేంటి 

క నిచాదరాహుత్తు. డడ లెంజింతించి 

కొమ్మ రాజువగ చెం గొలు వెల్లనడ లె 

నుంకథ్గవగచి3 కూరులేడిచిరి 

గరడుహారలవంత ఘననుయియుం జె. 

గమ్మవారందజు కడుంజింతపడీరి 

(బహనాయు/డు బాలచందుని 
జీ 

కృత్యంబులం 'దెగడుటం 

నాయు౯డాత టీంగూర్మి నందకు(జూచి 

ర మ్లనినినుబిల్య రాజంప లేదు 
శ్రీ 

వచ్చియూరకయున్న వాండవుకావు 

చూఆజకొంటివి సేన కూరుండవగు చు. 

జెల్లెబోనీవిట్లు చేసిన కమము 

విభునకు నేనకు విధి వైతివకట 

బాలచం[ దుండు (బహ నాయుని 

క పట కార్యంబుల నెన్నుట. 

యననినియాబాలు( డతిరౌద్రుండగుచు 

బలి కెనందణువన (బ్రహ్మన్న తోడ 

చెడవెడశేర్నులు జేగచాలింపు 

కొల్వులోవానూనుకొ ముభూపతికి 

నలరాజుపగక యి యప్పగి౭చిత్రిని 

నీస్వఫావంబింక "నేవివరింతు( 100 

వలుసాటిపీర చరితి, 

బోంగొట్టితినికోడి పోరునభూమి 

నినునమ్మివచ్చిన నీ మేనమటి(ది 

(పాణంబుకొన్నట్టి పొాపాళ శ్రనండవ 

వెలువుచూడంగంబంప6 జెవులరాయనను 

జటులకర్ముండవయి చంపీంచితీవ్ర 

ఘను జేంక బోదును గలనికింబంపీ 

. మందలోం-జంపిశి మాయయొనర్ని 

యిటువంటినీచేస్ట లెన్ని వర్షింతు 

ననినమాటిలు(బవ్మా కలుగు లెతోంచి 

బాలచందునిక నెం (బక టము గాంగ 110 

వెన్ని చ్చివచ్చి తినిమతులకీవు 

వన్ని చ్చివచ్చెడు వీరుండంగాను 

సుమ్మనిపల్కి_న కూగ వాక్యములు 

విదిఠమైనో చెను వీరులకిప్పు 

బాలచం। దుండుమగిడిరణంబున కేగి 

అ మని. వా. పంపన ను వానా చపా జా క్ 

భు మ ము సై ల ఊడాకాము 

అ నాం 

యనుజలతోలగలనిలో. నొఆఅగుట, 

డనబాలచం(దుండ పహూంకారగరివు( 

చెంపుచేయలనికిం దిరిగి కార్యము న 

రయముగ నేతెంచీ రణములోనిలిచి 

నప్పటిర ణ౫కర్మ మలవియీపొగ డ 

వా ణీళుండెనను వర్గింపలే(డు 

క నురకా-చన్న క డం కార్యఘనుండు 

కాంశీంచితనపాొలి కామాలీ (దలచి 

120 

పరదళంబులమిద (చాలిఖండించి 

క డసారినృతినొంది కలనిలో(గూ లె 

శత్రు చైన్యమునకు సనువర్తి మైన 



బాలచం(దయుద్ద్ధము,. 

మంగలకులమల్లు మహీ-తపిక్రముండు 

తురగసంఘుంబును దునుకలుబేసీ 

కదనంబులోంబడి కాలంని. జేర 
అహ జు పవత 

నో రాడుచుండిన కమరీపటి 
డాబ 

విశుతంబుగజాత 'వేదునింబోలి 

పరదళవిపీనంబు భ స్మంబుచేసీ 

గురుబేవతలమది( గూర్చి ప్రార్లి ంచి 
థి 

వాత శేషభటులచే ననిలోన మొగ్గా 

జాకలచందన్న సావాసాఢ్యుండు 

పాతాళగంగను భెవమందుంచి 
లాల వతు అర అన అనావనమాననో. 

(ప్రకట ధైర్యవిలయ పవనుని చేత 

దుష్టళ(త్రువులను దుములంబునందు 

నాకాశపథమున కరుగంగంజేసీ 

బవరంబులో (వ్రాలి (పొణముల్ విడిచె 

సమరంబులో(జోొదచ్చి చలనంబు లేక 

చాలునిణనుజాడ బొహుబలుండ 140 

ననిశాప్పిక్రొంచు బిట్టడరిరోపుము న( 

బేర నదళముల( 'బెల్లుగ (బొడిచి 

గడలమూ(క లజొచ్చి ఖండముల్ చేసి 

బల్లెవువారిని భంగంబొనర్చి 

తుర గాలివైశేగి తంము రు (గొట్టి 

అ. వనాల లా తానా. 

నుదదంతిచయముల మరణమొం౧డింగి 

రజణజచుగాయంబుల6 దాళయ[యట లేళ 

సూచెల౯ చెన్ను ని ముడిలోందలం౦చి 

వల మెలదోర్నీ (డు విడిచ ప్రాణంబు 

తములపాటంతి తప్పకచూచి 
pet 

బాలు(డుతోప౦బు పట్టగ లేక 

150 

117 

పటుతర సావహాస | పౌఢిమమోజ 

(శేలాడుసీవులం వేగమె పెటీ! 

గంగధారంగల్సి కలనికివచ్చి 

తము శ్రి లందలచుక తావిలపీంచి 

_ మిముంచాసియుందుట మేరయె నాకు 

నాదురాకడమది నమ్ముండీమిోర 

లనిచాటి చెప్పుచు నాచు వ భూమ్ 

నిగ్భయచ్బ త్తిచే నిలిచెబాలుండు 

కనుంగొనిపర సేన కడుభీతినొంది 

మృత్యువుతణుముక నో(దికివ చ్చె 

చిట్లుజీవిం చెద మాతనియెదుట 

ననిపాణిపోయెడు 'నాసేన(జూాచి 

160 

పోపద్దుభటులార పుణ్యకాలంబు 

చనుదెంచెజీవేంద సభ శేగవ లెను 

మీరల్లనిలువు(డి మేలిమిగను(డి 

యనిపల్కు.నినియందు నధిక విక్ర ములు 

చొక్క_చువ్వలవారు కూర్మ లైమించి 

వచ్చుటగను.గొని నడిమోట"ెదిరి 

పటుయుద్ధమప్పుడు బాలుడుచేసి 10 

వాపకట్టుగ (గాల్నే సక ల_సిన్యంబు 

నాసమయంబున నతులసావానులు 

కుంతంబులంబూని కోయనియార్చి 

| గడలంవంచుకవచ్చి కదిసిరిబాలు 

చినుకెడ్డు వేయక వి(క్రవ(ఫ్రొఢి 

నలు(గులపెవా లెనె తాంబసనుతుండు 

(గుచ్చిపట్టిరియా త్రి గురు కె ర్యఫఘనుని 

చేం-గసీదివియందు వీఠులంగల'సి 
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నంతటభాస్క-రుం డస్మా దిశే 

సాందమైనీకట్లు జగమున్నగ్రమ్మై 180 

జంగమ స్థావర సకలవన్యవులు 

కాటుక పట్టిన _కెవడినొ ప్పె 

సకల ప్రపంచం౦బు సత్యనిరూఢి 

విష్ణునముయంబన్న వేదవాక్యంబు 

నిశ్నయంచాయెను నీలిమనంది 

శివుండేండి ైకౌైలాసశిఖరంబు చేది 

సోము(డువృషభ ౦బు సురనదియేడ 

యెక్క_డిశేగినో యెటు(గరాదంచు 

సంశయస్వాంతయై _శెలజవెద కె 190 

నిభమునుగానక యిం(ద్రుండు వెద కె 

వాణిని నద కెను వనపాసనుండు 

"తెలియకయీరీతి చేవతలంత 

పర లెలవి భాంతి. బరయిరిత అచు 

నతులముదం౦ంబున నాసమయిమున 

యుద్ధరంగ మున ్శాచగణములు 

స్వేచ్భావిహారములు సల్పుట. 

ఘనభు తభతా శే గణములుగూడి 

సమరరంగము చూచి సంభ మమంది 

తగవిచారించిరి తమనుదియందు 

చెక్క. డియుద్ధంబి దేమిచోద్యంబొ 

యింత కాలంబయ్యె సనిెజటుగమెయసహహ 

యని వెజంగందుచు నాక్చర్యపడుచు( 200 
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